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A tandü
Szegény diákok kimaradnak az iskolából,
mert nem tudják megfizetni a tandijat, amely
ha nem is a maga egészében, de bizonyos
százalék erejéig mindenkire kötelező. Hogy
mennyi a sok és mennyi a kevés, arról most
n e m közlünk értekezést, de kétségtelen, hogy
a kartellvezér egynapi jövedelme is horribilis
vagyon ahhoz a néhány pengőhöz arányítva,
amit a munkára leső kisiparosnak kell négy,
v a g y öt részletben megfizetnie, ha már beléje
szorult a nagyravágyás és iskoláztatni szeretné a tehetséges fiát. A z iskolát azonban
szigorú szabályok kötik, rendelkezésére
áll
egy létszám-keret s azon belül köteles elvégezni a felosztást, hasztalan ingerli a szive
és a meggyőződése, hogy emezt
szeretem
jobban, ettől várok az életben valamit, nem
amattól, amelyik egy jelessel többet szerzett.
Lelket hasogató jelenség, hogy valaki a
tandíj miatt maradjon ki az iskolából, mert
egészen groteszk helyzet áll ezzel elő. Tanulniok ezek szerint csakis a jobban szituált szülők gyerekeinek van módjában, akiket tüzzelvassaí kergetnek át a nyolc középiskolán azzal a megcsökönyösödött elhatározással és
felfogással, hogy az egész iskola csak forma,
«zükséges rossz, hiszen az életben más tulajdonságokkal boldogulnak. O t t a családi
Összeköttetés, a kölcsönös szivességtevés a
lobban elősegítő eszköz, hozzáadva
némi
személyes tulajdonság, teszem azt könnyed
jnozgás a társaságokban, amelyek amúgy is
kinézik a soraikból, mihelyt
felülemelkedik
az ő nívójukon s szerencsétlenségére túlmegy
tudásban a nyári Tiszát jellemző felületnél.
Naponta van alkalmunk tapasztalni,
hogy
Idővel mivé fejlődik a hafdani diákseregnek
ez a része, hoeyan rekedt meg az önképzőIcöri nivón, de erősiti és hitet tesz amellett,
hogy csak ez az igazi nivó, a „ t ö b b " már
veszedelmes, destruktív, — és valóban az is
lehet, hiszen képtelen hozzá felérni s az ő
érvényesülési kis hétköznapiságát veszélyezteti.
A diákseregnek ez a része már korán
kapja a legsúlyosabb fertőzést, mert törvényszerűvé
válik
benne
a
tudat,
hogy neki minden körülmények között csak
úrrá szabad fejlődnie, az in- fogalma
alatt
értve természetesen és hamisan a sok külsőséget, amely megtéveszti kritikátlan elméjét
és nem hogy hajtaná a fokozatos felelősség,
a kötelességteljesítés felé, ellenben csak jobban eltávolítja minden ilyen babonától, hiszen módja van tapasztalni, hogy felületes
tanulással is boldogul. Vizsgák előtt a tanárurakat ellágyitja a szülői zokogás, hadd menjen tovább a nyomorultja s hirdesse hálából
az iskola igazságtalan, elfogult voltát, mert
csak elégségesre érdemesítette. E g y régi tréfcís mondás szerint már gyerekkorban is megár: a sietés, ezért végzi el annyi gyenge legény tiz év alatt a kiszabott nyolc osztályt,
további összeköttetéseket keresve, hogy majd
az eevetemi évek is hasonló mederben morzsolódjanak le.
M iért mulhatik mindez csakis a tandij
megfizetésének képességén! Hiszen hát jól
van, legyünk igazságosak és ismerjük el,
hogy különösebb szempontból nagyon nagy
szükség van rájuk, mert ha nem
volnának
egész tandijat fizető légiók, nem lehetne kedvezményben részesíteni tehetséees szegény
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gyerekeket sem. ő k hordják össze bukdácsolásukkal,
szervezett
hanyagságukkal
s
nem
a
legutolsó
esetben
tehetségtelenségükkel azt a sok téglát, ami lépcsője
kellene, hogy legyen a kiválóaknak, h a aztán
idővel nem taszítanák le onnan őket. A legfájdalmasabb mégis az egész dologban az,
hogy a tanulási kedv nem fejlődhetik ki zavartalanul önmagától,
hogy
embereknek,
habár még csak palánták is, fizetniök
kell
azért, mert az ország, a haza, az egész közélet
rájuk épít, a j ö v ő munkásságukra, képességükre s előre bejélenti az igényét, hogy szükségem lesz rád, az agyad röpülésére, lángolására, hogy folytasd a munkámat, tökéletesítsd, mert én is tévedhettem, (habár Isten
mentsen tőle, hogy be is valljam ezt), de
megmaradjon a kontaktus, amely nélkül zökkenőbe jut s elsülyed az egész élet.
Sehogyan sincsen ez igy jól, hiszen nem
először mondjuk, sőt ki szeretnénk ordítani
az egész világba, ott éljen a lelkekben gyilkos motorú lelkiismeretfurrdalásképpen, hogy
sehol annyi tehetség nem megy veszendőbe,
mint a magyar föld különböző
területein.
Megöli őket a felfedezéshez való tehetségtelenség, az értelmetlen felület, a nembánomság, a csak-én-vagyok elv, amely jónak tartja a világot ugy is, ha ő maga megtalálta benne az elhelyezkedését. Mese az, hogy
az
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igazi tehetség kitör és megtalálja az érvényesülés útját. Csak ugy elpusztul pártolás,
ajnározás nélkül, mint ahogy a csecsemőt se
lehet magára hagyni, de a természet rendje
szerint a gyereket sem sok, nagyon sok évig:
Ellenben meg lehetne oldani ugy a kérdést,
— hiszen a pedagógia világában szinte hétről-hétre változnak a felfogások, m e g a rendszerek, — hogy az a szülői verejtékkel tovább sibolt gyenge úrfi, mihelyt nem jut b c K .
jebb az elégséges osztályzatnál, fizessen legalább is dupla tandijat. A z egyiket önmagáért, a másikat kedvezményesen két szegény
gyerekért, akik nem jutnak el se a szinházha,
se a moziba, se a tánciskolába, mert a körülményeiken kivül nem engedi őket a tanulásra ösztökélő átkos szenvedélyük. E g y hetedik gimnazistát temettek a napokban. Dísze volt az osztálynak, pedig az apja csak szegény cipészsegéd. A z ember szive vérzik az
elgondolásán, lázadozik minden ellen, hogy
miért kell egy ilyen derék gyereknek máris
kilépnie az élet-iskolából s h á n y erővel hajszolt, elkapatott rossz fiu nem
érdemli
meg azt' a nedves pincelakást, azt a falat száraz kenyeret sem, amivel ez a fiu képtelen
volt az egészség-tandijat megfizetni. Felteszszük, hogy a tanár urak tartottak róla előadást — a hátramaradottaknak.
SzomorubB
példa nem érkezhetett különben kapóra.

Németország három biztositéka
a Saar-vidék számára
Izgalmas előkészületek a népszavazásra

London, december 3. A Reuter Iroda jelentése szerint a saarvidéki népszavazás ügyében
Rómában létrejött megállapodás során Nemetország a következő három biztosítékot nyújtotta Franciaországnak:
1. Azok, akik nem szavaznak, teljes oltalmat
fognak élvezni minden háboritástóí.
2. A társadalombiztosító intézményeket és •
munkások jogait tiszteletben fogják tartani.
3. Tiszteletben tartják a vallási szabadságot.

A róma! Saar-egrszmény
Róma, december 3. A saarvidékkel kapcsolatos gazdasági és pénzügyi kérdésekben a német és francia szakértők között létrejött egyezményt hétfőn délután irták alá Rómában. Az
egyezmény szerint a francia kincstár csaknem
1 milliárdra rugó saarvidéki hitelkövetelésének
egyrészét készpénzben azonnal kifizetik, másik
részének lejáratát pedig közeli időpontig meg-

hosszabbítják.
Az egyezmény rendezi mindazokat a pénzügyi kerdéseket amelyek abhan az esetben
fognak előállni, ha a januári népszavazáson a
Saar-vidék
lakossága Németországhoz valói
csatlakozás mellett dönt. A jelenleg francia kézen levő szénbányákról az egyezmény ugv intézkedik, hogy a bányák visszacsatolás esetén
német tulajdonba mennek át és a német kormány kötelezi magát 900 millió franknak készpénzben való megfizetésére és ezenkivül meg-i
határozott időnként bizonyos mennyiségű szenet bocsát Franciaország rendelkezésére minden ellenszolgáltatás nélkül. Az egyezmény
ugyancsak megoldja a társadalom biztosit ás
kérdését is.
A politikai kérdések közül az egyezmény
egyet sem old meg. A politikai kérdéseket,
azok az ajánlások rendezik, amelyeket a saarvidéki hármas bizottság most terjeszt a Nénszövetség elé.

A jugoszláv delegáció
éles h a r c r a készül G e n f b e n
A Reuter Iroda genfi levelezője jelenti:
A jugoszláv—magyar vita elég kellemetlen
lehetosegek csiráit rejti magában, mert a jugoszláv küldöttségnek eltökélt szándéka, hogy
a Tanács előtt a végsőkig kitart követelései
mellett. Állítólag feltetlenül ragaszkodik
az
elégtétel valamilyen mód iához Magyarország
rovására és a Népszövetség minden diplomáciai ügyességére szükség lesz, hogy a vitát meg.
felelő keretek közé szorítsák.

A vita aligha kezdődik meg péntek előtt. A
jugoszláv, cseh és román
külügyminiszterek
mondanak beszédet, mire a magyar kiküldőt 1
mondja el beszédét, de bizonyos időbe kerül,
hogy alaposan átgondolják a válaszadást a. novemberi emlékiratra. Á vita során a nagyhatalmak képviselői és T e v f i k R ü s d i bej török külügyminiszter is fel fog szólalni.
L a v a l t keddre várják Genfbe és azt hiszik. hogy. azért iön egy nappal a bejelentett-

DÉI

a

nél korábhan, hogy csillapító hatást gyakoroljon Jeftics jugoszláv külügyminiszterre.
E d e n angol főpecsétőrt is keddre várják
Genfbe.
London, drrrmher 3. A Reuter Iroda jelentése szerint P á I jugoszláv régensherceg megegyezett L a v a 1 francia
külügvminiszterrel
abban. Jugoszlávia hozzájárul ahhoz, hogy a
marseillei merénylet ügyét a Népszövetség haladéktalanul tárgvnljn és ezalatt a jugoszlávok
mérsékelt magatartást fognak tanusitani.
Genfi jelentés szerint a „Neue Züricher Zeitung" azt
a nagyhatalmak diplomáciájának sikerült a Itirálvgvilkosság vitáiát Magyarországra és Jugoszláviára lokalizálni. A
lap szerint a kisantant azt reméli, hogv ezzel
a revízió kérdésének — megadta a kegyelemdöfést.

Jeftics Párisban
London, december 3. Mint a Reuter Iroda
párisi levelezője értesül. J e f t i c s
jugoszláv
külügyminiszter
Genfből Párisba
érkezett,
hogv meglátogassa P á 1 herceget, akivel Ju• L e g s z e b b
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goszlávia és Magyarország között felmerült vitáról tanácskozott. Jeftics még az éjszaka folyamán vonaton tér vissza Genfbe Laval francia külügyminiszter társaságában.

Tifulescu Genfben
Bukarest, december 3. T i t u l e s c u külügyminiszter ma délután 5 óra 40 perckor a keleti
expressel Genfbe utazott.

Bz amerikában éffí horvátok
az önálló macrdon és horvát
köztársaság mellett
Newyork, december 3. A Newyork Post közli
az Assotiation Presse-nek azt a hirét, amely
szerint november 30-án Ohio államban levő
Junkerstownban tartott horvát nemzeti nagyyülés a Nemzetek Szövetségének és minden
ormánynak elküldötte a nagvgvülésen elfoadott határozati javaslatot arról, hogy Maceóniát és Horvátországot alakitság át önálló,
szabad köztársaságokká.
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24 kivépzés és 4306 évi börtön
februóri és a juliusi osztrák forradalom büntetőjogi statisztikájában
(Budapesti tudósítónk telefonjclentése.) Bécsből jelentik: November 30-ig az ausztriai polgári
ós katonai törvényszék a februári és juliusi eseményekkel kapcsolatban 246 pert tárgyaltak le.
A februári események vádlottjai közül 11 embert
halálra, 6-ot életfogytiglani fegyházra, a többi
1182 vádlottat összesen 1339 esztendei súlyos

börtönre iélték. A juliusi puccs 752 vádlottja közül 31-et halálra ítéltek. A halálos Ítéletet 13 esetben végrehajtották, 12 esetben megkegyelmeztek
az elitélteknek. Hat halálos Ítélet ügyében még
nem döntöttek. 42 vádlottat életfogytiglani fegyházra, a többi 679 vádlottat összesen 2967 esztendei súlyos börtönre Ítélték.

A választójogi Javaslat
még mindig nem készült el
Ellentétek a miniszterelnök és a belügyminiszter között?
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Politikai körökben sokat beszélnek a választójogi
javaslatról ós az ezzel kapcsolatban várható eseményekről. Ellenzéki körökben határozottan állítják, hogy a belügyminisztériumban a választójogi törvényjavaslat nem készült el és egyáltalán
nincsen olyan stádiirmban, hogy december 20-án
a belügyminiszter részéről beterjeszthető lenne.
Egyesek arról is tudnak, hogy a miniszterelnök
és a belügyminiszter kőzött ebben a tekintetben
bizonyos felfogásbeli differenciák is vannak. így
tehát — ellen/.¿ki felfogás szerint — a választójog sorsa még mindig; bizonytalan.
Ezzel a hirrel kapcsolatban munkatársunk kérdést intézett beavatott helyhez, ahol ismételten

megerősítették, hogy Gömbös Gyula minis7terelnök ígéretéhez képest, december 20-án a választójogi javaslatot a Ház elé terjeszd. Ugyanezen a beavatott helyen erélyesen hangsúlyozták,
hogy a belügyminiszter és a miniszterelnök felfogása között nincsenek mélyreható ellentétek és
Keresztes-Fischer belügyminiszter minden főbb
kérdésben magáévá tette a miniszterelnök álláspontját.
Ilyen formán természetesen feszült érdeklődéssel várják december 20-át, amely egyszersmind
a parlament karácsonyi szünetének a kezdetét jelenti ós végső terminusa volna a választójogi
javaslat parlamenti beterjesztésének.

A táblabíró rágalmazás! pere
a ny. rendőrkapitány ellen
A kúria végső fokon 100 pengőre Ítélte Nagy Sándort
(A Délmagyarország munkatársától.) A mult
év folyamán elhunyt dúsgazdag özv. ifj. Tóth Ferencné hagyatéka körül — mint emlékezetes —
elkeseredett harc keletkezett. A végrendelet felbontásakor kiderült, hogy Curry Richárd táblabíró is örökölt villát, szőlőt, ezzel szemben az
oldalági rokonok közül többen nem részesültek
semmiben.
Nagy Sándor nyugalmazott
rendőrkapitány,
akuiek jelenleg a Twa-szálió előtt van trakfikja, szintén az oldalági rokonok közé tartozott.
Nagy Sándor egy azóta megszűnt hetilapban cik-

ket irt a következő címmel: »Egy hagyaték bonyodalma, amiről egész Szeged beszél. Egy közéleti férfiú karrierje.« A cikkből az ügyészség
főleg ezt a mondatot inkriminálta: »állásának tekintélyét ilyen vagyonszerzésre használja«.
A törvényszéki tárgyaláson a nyugalmazott
rendőrkapitány előadta, hogy 75 szegény rokon
semmit sem kapott a hátaim s v gyonból, periig
azek a rokonok földhözragadt szegény e.. '. -- -k.
Ezeknek az embereknek a kérésére és érdekéim
irta a cikket — vallotta — és az volt a cé'/i,
bogy Curryt lemondassa az örökségről. Az inkri-
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minált kifejezést nem a táblabíró hivatali működésére értette, hanem közéleti tevékenységére.
Nagy Sándor bizonyítani kívánta a cikkében foglaltak valódiságát, de a törvényszék kérelmének,
mint elkésettnek, nem adott helyet. A törvényszék egyszerű rágalmazásban mondotta ki bűnösnek a rendőrkapitányt és 100 pengő pénzbüntetésre itélte.
Az ügy ezután a szegedi ítélőtábla elé került.
Nagy Sándor ezt megelőzőleg elfogultsági kifogást emelt a szegedi tábla ellen és azt kérte, hogy
más ítélőtábla tárgyalja le az ügyét. A kúria azonban a kérelmet elutasította. Az ítélőtábla a törvényszék ítéletét megváltoztatta, Nagy Sándort
felhatalmazásra üldözendő sajtó utján elkövetett
rágalmazásban mondotta ki bűnösnek és ezérb
200 pengő pénzbüntetésre ítélte és kölelezte a
jogerős ítéletnek nyilvános közzétételére.
Végső fokon most tárgyalta az ügyet a luria
Slavell-tanácsa, amely ugy ítélkezett, hogy a szegedi tábla Ítéletének a pénzbiinletés összegéről
szóló részét megsemmisítette és a pénzbüntetés
mérve tekintetében a törvényszék Ítéletét állította vissza.
A kúria az ítélet indokolásában megállapítja,
hogy egy itélőbirónak ilyen megbélyegző beállítása — ahogy a vádlott tette — a rág ilmnzást
valósítja meg, mert a sértett itélőbirót ugy tünteti fel, hogy az állásánalt tekintélyét — melynek
inlalitságát megőrizni akarja és lelkiismerete által kötelezve van — arra használja fel, hogy
vagyont szerezzen, vagyis birói állásával összeegyeztethetetlen magatartást tanusit. Az a bíró,
aki birói esküjével ilyen ellentétbe kerül, egyrészt közmegvetésnek, másrészt a bünvá li és fegyelmi eljárás megindításának is kitenné magát.
Ezért bűnösnek kellett Nagy Sándort kimondani
és száz pengő pénzbüntetésre ítélni.

Szövetkezetet alakítanak
a szegedi husiparosok
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi husiparosok küldöttsége jelent meg héIfőn
délben
dr. Pálfy József polgármesternél dr.
Pleskó András vezetésével. A küldöttség elsősorban köszönetet mondott a polgármesternek azért,
amiért a város hatósága nevében a németországi
zsirexport szegedi
kontingensének felemelését
kérte. Az exportlehetőség felosztása körül ugyanis
a szegedi husiparosokat igen méltánytalan sérelem
éite, egész Szeged nem exportálhat Németországba
a lehetetlen felosztás szerint annyi zsirt, mint
amennyit egyetlen budapesti hentes exportálhat.
A küldöttség ezután bejelentette, hogy a szegedi husiparosok hatvanezer pengő alaptőkével
szövetkezetet alakitanale a felszámolás alatt álló
Szegedi Hus- és Vásárpínztár átvételére.
Ezt
azonban csak akkor tehetik meg, ha a várostól
legalább harminc évre szóló koncessziót kannak
ugyanazokkal a jogokkal, mint amelyeket a Husés Vásárpénztár élvezett. Végül bejelentette a küldöttség a polgármesternek, hogy a szegedi husiparosok zsirfeldolgozó és kiegyenlítő gépet szereztek be. Ezzel a géppel teszik egységessé az
exportzsir minőségét, igy állami márkát nyernek
rá, ami fokozza az exportlehetőségeket. A küldöttség meghívta a polgármestert az uj gép megtekintésére.
A polgármester kijelentette a küldöttség előtt,
hogy a Ilus- és Vásárpénztár átvételének ügyét a
legrövidebb időn belül letárgyaltatja és azon lesz,
hogy a husiparosok végrehajthassák közérdekű
tervüket.

Mikulás és karácsonyi aiádékok
részletre is

legolcsóbban
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A p€nz8ldQminlszteriainban
szerűé® megkezdik
a város költségvetésének tárgyalását
(A Délmagyarország munkatársától.) A szanálási törvény életbeléptetése óta a kormány sokkal
intenzivebben avatkozik bele a városi autonó riák
háztartási ügyeibe, mint azelőtt. Hiába állítja
össze a város törvényhatósági bizottsága a legnagyobb gonddal a költségvetéseket, hiába követ el
mindent, hogy ez a költségvetés megmaradjon
a reális keretek között, hogy a tényleges pénzügyi helyzetet tükrözze vissza, a minisztériumok
minden évben valósággal felborítják a városi
hatóság költségvetési munkájának
eredményét,
megváltoztatják a bevételi tételeket éppen ugy,
mint a kiadásokat, uj pótadókulcsot állapítanak
meg. Nem is egy, hanem két minisztérium gyurja
át minden évben a város költségvetését, előbb
a pénzügyminisztérium, azután a belügyminisztérium, amely azután ki is mondja az utolsó
ezót
A 6ok tanulmányozás, tárgyalás miatt termésnertesen eltelik az idő és évek óta nem történt
még meg, hogy a város januárban hozzájuthatott volna költségvetéséhez. Márciusban, vagy áprilisban érkezik meg nagynehezen a jóváhagyás,
pedig a közgyűlést szigorú kormányrendeletek kötelezik a terminusok betartására. így az év első
negyedét a város rendszerint ex-lexben gazdáikod ja végig, ami szerencsére. na^joyb fennakadást nem okoz, mert a törvény ¿e na alinazaa a

pedig az egyetemnek tagadhatatlanul nagy szerepe volt eddig is és lesz bizonyára a jövőben
is a város életében. Méltatlan mellőzésnek érzik az egyetemi tanárok elsősorban azt, ami a
virilisválasztáson történt. A törvényhatósági
bizottság
hetvenkét virilista tagsági helve közül az egységes párt, amely a szabadelvű párttal kötött választási
paktummal biztosította listájának
győzelmét, egyetlen egy helyet sem
tartott fenn az egyetemi tanároknak.
A professzorok körében nagy méltatlankodással beszélnek erről a bántó mellőzésről.
— Az egyetem tanári kara — mondotta informátorunk — szinte provokálásnak tekinti
ezt a mellőzést, már csak azért is, mert a tanárok közül igen sokan a legtöbb adót fizetők
névjegvzékében is szerepelnek és igv adóiukkal sulvos részt viselnek Szeged város köztér heiből. De fokozta az egyetem sérelmét a deDelVárOSl
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Kedden és Szerdán

a Volga

Puskin regfénvének fi'mváMoza'a
Főszereplők:*
P r e ' e a n é s Inkfslnov
5, 7, 9.

Szfóhenw Mozi

m8 utoljára
Qrac* Moore, a oscdáshang-u filmdiva remek
filmje

Csak nekeffl dalolj... 5,7,9
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„HA-HA" cipőáruház

Hetvenkét virilista mandátum közül egyet sem futtatlak egyetemi
tanárnak — Az általános választásokra cjsak kél professzort jelöllek,
de „furó-llslávai" őket is kiakarják buktatni

az egyetemről csaknem tel jes mértékben megfeledkezett,

B e 1 - és

városokat, hogy az uj költségvetés jóváhagyásáig
a régi költségvetés keretei között gazdálkodhassanak.
A szegedi költségvetés kormányhatósági tárgyalásának első részére kivételesen már most sor
kerül. Dr. Pálfy József polgármester értesítést
kapott, hogy a pénzügyminisztériumban szerdán
délelőtt kezdik meg Szedjed jövő évi költségvetésének tárgyalását, a tárgyalásra meghívják a város
kiküldötteit is.
Dr. Pálfy József polgármester vezetésével egész
különítmény utaik kedden délután Budapestre,
i Z E G E D ,
KELEMEN
UCCA
13
felutazik dr. Szabó Géza pénzügyi tanácsnok és
Scultéty Sándor főszámvevő is. A polgármester
mélyi harc kezdődött. Megszületett az úgyneutasítására a főszámvevő sürgősen kimutatást ké- vezett „furó-lista" amelynek vezető helyét —
szített a város eddig megvalósult bevételeiről és a látszat kedvéért — dr. B e r e c z János szákiadásairól és ezt a kimutatást is magával vi- mára biztosították a kiváló professzor előzetes
szi, hogy dokumentálja vele, moanyiie ügyeltek tudomása és hozzájárulása nélkül. Az ő neve
a költségvetés összeállítása alkalmával a reális után következik dr. T ó t h Imre, majd unokahatárok betartására, milyen óvatos megfontolás- öccse, dr. Hunyady János és Takács József neve. A furó-listások kortesjelszava: törölni kell
sal határozták meg az összes kiadási és bevételi
Berecz professzor nevét, hogy a rendes tagsátételeket.
got dr. Tóth Imre és dr. Hunyady János nyerje
A pénzügyminisztérium tárgyalásának csak a el. De megkezdődött a hivatalos lista fúrása
tájékozódás a célja. Utána a minisztérium a vá- más módon is. Dr. Tóth Imre hivei azon dolros költségvetését a maga javaslatával, észrevéte- goznak, hogy a hivatalos listáról az ő nevén
leivel együtt visszaküldi a belügyminisztériumba, kívül töröl iön minden más nevet, viszont dr.
de hogy ott mikor kerül sor a tárgyalásra, az Türr Aladár kortesei saját jelöltjük érdekében agitálnak hasonló célból.
egyelőre tel jesen bizonytalan.
A VII. kerületben

Az egyetemet
méltatlan mellőzés érte
a városatyai Jelöléseknél
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi Ferenc József Tudományegyetem tanárai
körében nagy elkeseredést keltett az, hogy a
többségi párt

3
r ™

cember 9-i választásra történt hivatalos jelölés is. A többségi párt
egyetlen kerületben juttatott csak
jelöléshez egyetemi tanárokat,
a VII. kerületben, ahol dr. B e r e c z János professzor, a nőgyógyászati klinika vezetője és dr.
C s e k e y István professzor, a politika tanára
szerepel a hivatalos listán dr. T ó t h Imre és
dr. T ü r r Aladár ügyvédek neve mellett. Dr.
B e r e c z János tagja volt eddig is a közgyűlésnek, mandátumát a sorsolás következteben
veszti el, de a kerületben megindult aknamunka következtében
nagyom könnyen ugy alakulhat a
helvzet, hogy az egyetemi tanárok
közül senki, sem ő, sem Csekev professzor nem jut mandátumhoz.
A VII. kerületben tényleg nagyon éles sze-

a Balpárt, hogy dokumentálja,
mennyire becsüli a kulturértékeket, nem állított jelöltet
ellenzéki lista nincs, de annál áldatlanabb és
ádázabb a harc azok között a jelöltek között,
akik a mandátumot minden áron és minden
eszközzel a maguk és csakis a maguk számára
akariák biztosítani.
Ettől függetlenül az egyetemi tanárokat
végképen elkedvetlenítette az egyetem mellőzése, hiszen a meglehetősen nagyszámú és tagadhatatlanul nagy kulturértéket reprezentáló testület tagiai közül ozidőszerint a közgyűlésnek
a kisorsolt Berecz professzoron kivül az egyetem dr. Kogutowicz Károly a rendes tagja,
mert dr. Menyhárt Gáspár az örökös tagság
dekórumát viseli, a mindenkori rektor pedig
hivatalból tagja a közgyűlésnek.
— Mi bizunk abban — mondotta informátorunk —, hogv a VII. kerület intelligens polgársága keresztül tud látni
az önérdek mesterkedésein
és mandátumhoz juttatja B e r e c z professzort,
akinek orvosi tudására szüksége van a — közigazgatásnak is és Csekey professzort, aki a
kecskeméti jogakadémián és a dorpáti egyetemen 18 évig volt éppen a közigazgatási jog tanára, aki tehát a közgyűlésen az egyetem hivatásos szakértője lenne a közigazgatási jog tudományának. A VII. kerület polgársága minden
bizonnyal enyhiteni fogja annak a súlyos mellőzésnek az elkedvetlenítő hatását, amelv az
es«ész egyetemet érte a város többi 24 kerületében.

Az V. kerQ'etl választópolgárok
figyelmébe
Ismeretes, hogy a szegedi szociáldemokrata
párt, azaz Szeged munkássága hivatalosan nem
kívánt beleavatkozni az ötödik kerületi törvényhatósági bizottsági választásokba. A munkásságra nézve elvileg közömbös, hogy a liberális párt
kiket akar a törvényhatósági bizottságba küldeni,
aminthogy elvileg az is közömbös reánk nézve,
ha a liberális párt jelöltjeível szemben valaki
mandátumra törekedve, ugyancsak jelöltette, vagy
jelölte magát.
Hogy mi most mé<jis foglalkozni vagyunk
kénytelenek az öiödik kerületi választás ügyével,
annak az az oka, hogy egy olyan jelölt jelentkezett a kerület egyik mandátumára, akit mi

nemeseik hogy nem tartunk arra valónak, de akinek a választásban való részvétele ellen, is a leghatározottabban kell tiltakoznunk.
Gábor Arnold hírlapíróról van sző, aki érthetetlen és indokolatlan ambíciótól fül ve, városatyaságra pályázik. Ha bevezetőben azt mondottuk, hogy nekünk mindegy, hogy kit, vagy kiket választanak meg az ötödik kerületbeliek bizottsági tagnak, ugy azt most kénytelenek vgyunk odamódositani, hogy Gábor Arnold az
egyetlen, akit nem tartunk kívánatosnak. Ebben
természetesen nem személyes okok vezetnok bennünket, hanem elvi szempontok. Gábor Arnold
ugyanis annak a lapnak a szerkesztője, vasár _

DÍTMAT,
aho-y ujaiban nevezi magát: főszerkesztője, amelyik abból a pénzből tengeti magát, amit alkalmazottaitól elvon. Elsősorban persze a nyomdászokra gondolunk, akik kénytelenek voltak a
Szegedi Napló nyomdáját bérnemfizetés miatt
bojkott alá helyezni, akiknek példáját a rután az
újságíró egyesület tagjai is követték. Azóta ez a
vállalat gyengén képzett, kiéhezett munkásokat
alkalmaz és kihasználva aaok szorult helyzetét,
meghosszabbított éjjeli munlcaidő m 'I tt heti 20
pengői fizet azoknak, akik a Szegedi Naplót
előállít ák, holott a munkaadók és munkások által együttesen mega lapított szerződés szerint heti
66 pengő illeti meg a nyomdai munkásokat és
ennyit is fizetnek országszerte és Szegeden is
minden árszabályhü lapmllalalnál.
Ezt a lapot, ezt a vállalatot, illetőleg ezt a
szellemet akarja Gábor a törvényhatósági bizottságban képviselni 1
Azt hisszük, minden józan ás jósiándéku polgára a kerületnek megérti felháborodásunkat és
méltányolja azt a törekvésünket, hogy Gábor
megválasztását minden eszközzel megakadályozzuk. És ha ehhez a kerület polgárságának támogatását kérjük, abban nem kizárólag érzelmi
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szempontok vezetnek bennünket, hanem az a meggondolás, hogy a kerület kereskedő és iparos
polgárainak is az az érdeke, hogy csak olyan
vállalatok képviselői kerüljenek be a törvényhatósági bizottságba, amelyek munkásaiknak és
alkalmazottaiknak megadják a lisztedé?©* megélhetés lehetőségét, hogy ások beszerzéseikkel a
gazdasági vérkeringést előmozdilsáki
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy e g - 1 Tölt
mellett sem akarunk hangulatot csinálni, csak
a Gábor-féle jelöltek ellen emelünk óvást. És
ebben nem befolyásolhat bennünket az a körülmény, hogy Gábor 43 éves múltjára hivatkozik.
Erről a múltról egyébként lehetne beszélni, aminthogy arról az ő részéről egészen mulatságosan
hangzó frázisról is, amely körlevelének slágere:
»Tovább küzdök a kisemberekért,
igazukért,
jobb jövőjükért 1« Jaj lenne nekünk, ha Gábor
Arnold ezt a fenyegetését be tudná váltani!
Bízva a kerület polgárságának józanságában,
arra kérünk mindenkit, hogy ne szavazzon a Gábor-listával.
Kiss István,
a Magyarországi Könyvnyomdászok Egyesülete
szegedi kerületének elnöke.

Alsóváros népe
nagy lelkesedéssel csatlakozott
a balpárthoz
Választási vacsora a Földmüves-uccában

(A Délmagyarország munkatársától.) A szövetkezett városi balpárt vasárnap este jóUikerült
választási vacsorát ren 'ezett a Földimives-uccai
Katona-féle vendéglőben. A hahlinus termet zsúfolásig megtöltötte a közönség. Az első felszólaló

Dobóczky József
voh, aki arról beszélt, hogy Hermann Ottó képviselősége idején az egész Alsóváros balpárti volt,
aki jobbpárti volt, az uccáu bujkált az emb rck
elől. Ha a választásból győztesen keiül ki, arra
az esetre az a programja, hogy »adjuk meg
a városnak azt, ami a városé, de követeljük is
meg a várostól ami a miénk*.

Kovács István
felszólalásában köszönetet mondott az alsóvárosiaknak, akik az ajánlások aláírásánál lelkesen állottak a balpárt zászlaja mellé. Az urnáknál —
mondotta — már nem lesz presszió, ott mindenki arra szavazhat, ahová a szive huz. Alsóvárosnak olyan emberek kellenek, akik a népjiel
éreznek, akik a közgyűlésben meg merik mondani véleményüket és nem lesik azt, hogy hová
szabad szavazniok, vagy hová nem. Arra kérte
a választókat, hogy a választás előtti Ive tel az agitációvai töltsék el, nem is a jelöltek érdekéből,
de a saját, jólfelfogott érdekükben. Ha mindenki a szivén hallgat, akkor jövő vasárnap a
balpárti zászló kerül ki győztesen a választásból.
A nagy (edzéssel foga 'olt beszéd u!án

nyes, aszfaltos uccái mellett itt vannak a külvárosi sáros, poros, sötét uccák. Az ellenzéknek
hatalmas feladata az, hogy ezt az egyenlőtlenséget elsimítsa. A közületet kell rávenni arrra, hogy
megszüntesse a ferde állapotokat, eltüntesse a sarat a külvárosi uccákról ós eltörölje a föld sziliéről az egészségtelen,
tuberkulózist terjesztő,

Láfer Dezső
tzólalt fel.
— A jelöltek az ígéretek tömegével indulnak
eí általában a választásra — mondotta. A balpárt nem igér, de annál többet onajt tenni a
nép érdekében. A Belváros és a külvárosok között óriá-si különbségek vannak. A Belváros fé-

nedves lakásokat. Az elmúlt öt esztendő alatt ebben az irányban vajmi kevés történt. A vá 03»
politika kimerült apró-cseprő ügyek kijárásában.
Ezzel akarják kielé/iteni a városrészeket ós ezzel
korteskednek az ellenpárt jelöltjei. Az Alsóvárosnak azonban többhöz van joga, mint egy kifolyóra. Ezután dr. Tóth Imréről, az ellenpárt
egyik jelöltjéről beszélt, aki az első volt azok
között, akik a karácsonyi murJcanéScüli scg'lyt
még csak tárgyalni sem ak írták. Beszéde további
során a paprikatermelők panaszait tette szóvá
és bejelentette, hogy a szociáldemokra'áknak a
paprikások érdekében tett javaslatát is elvetették. Ha a Tóth Imréék kerülnének többségbe,
olyanok kerülnének be a közgyűlésbe, akik a
szükséges és jó javaslatokat, ha azok az ellenzéktől jönnek, elvetik.
Foglalkozott ezután a
frontharcosokkal és megállapította, hogy azok a i
igazi frontharcosok, akik az elmúlt négy napban a balpárt mellé merlek állani és ajánlási
iveiket aláírták ós nem azok, akik a hatalom
árnyékában indulnak
küzdelembe a
mandátumért.
Arra szólította fel a választópolgársáMÍ, hogy
a szavazásig
,i á iának a saját érdekükben. Az
agitáció könnyű: az ellenpárt jelöltjeinek a neve
azt jelenti, ho^y mindeu ugy van jól, ahogy
van, a bal párti jelöltek neve pedig azt, hogy
semmi sincs jól.
Beszédét azzal fejezte be, hogy a balpárt győ«
zelme nem lehet kétséges, ha mindenki megteszi kötelességét.
Végül

dr. Palócz Sándor
beszélt és annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy Alsóváros népe, a kossuthi eszmék
hordozója, a balpárt mellé állnak ebben a választási harcban. Válaszolt ezután a frontharcosoknak és arra kérte a polgárságot, hogy támogassák a bal párti Hsát, amelynek minden tagja
— frontot

járt.

Galiba Imre felszólalásával ért véget a jóisikerült vacsora.

A városi balpárt
nagysikerű gyűlése Újszegeden
Jól sikerült választói gyűlést tartott vasárnap
a városi balpárt Újszegeden a Zilahy-féle vendéglőben Szűcs János elnöklésével. Az első szónok
Lantos Béla volt, aki elmondotta, hogy már 30
év óta dolgozik Újszegedért, mint a ísípkör elnöke. Huszonhét éven keresztül képviselte az ujszegedi érdekeket a törvényhatóságban. Ezután
kitért azokra a támadásokra, amelyek őt érik.
Büszkén fogja meg — mondotta — a magyarérzésű munkásnak feléje nyújtott dolgozó kezét
ő, aki mindig a kisemberek védelmezője volt.
A nagy tetszéssel forr adott beszéd után fíozóky
Józ9ef beszélt. Ismertette az ujszegedi világitás
és utak hiányosságát. A legutóbbi választói gyűlést is — mondotta — a rendőrség azzal az indokokíssal tiltotta be, hogy nincs kellő világitás
Újszegeden. Ha már a hatóság is beismeri ezeket a bajokat, mennyire élezhetik ezt az ottlakók?

dr. Tólh László
á'lott fel ós mondott beszédet ós azt fejtegette,
hogv Alsóvárost, Szegednek ezt a fontos, de
CíönJes, kihalt részét be kell kapcsolni a váro6
életébe, hogy az alsóvárosiak életét is jobbá lehessen lenni. Ez a balpárt célja Alsóvároson.
Uj levegőt, uj óidat kell teremteni a haldokló
Alsóvároson. Nem a régi uton, hanem a régi
kossuthi uton kell haladni a tettek felé, mert
csak így lehet elérni, hogy Alsóváros is belekapcsolódjék a modern, egészséges, jobb életbe.
Vázolta ezután az ellenzéknek a kö-gyűlésben való
feladatait, melyek rendkívül súlyosak ás jelentőség teljesek.
t A nagy tapssal fogadott beszéd után

T934 december 4.

Hz Egyesült Polgári Pártok
a IX. kerületben
Vasárnap este a felsővárosi Bévész-vendéglőben tartott gyűlést az Egyesült Polgári Párt.
Dr. G r ü n e r István volt az első felszólaló,
majd dr. vitéz S h v o y Kálmán mondott beszédet. Hangoztatta, hogy nem harcról, hanem
csupán választási küzdelemről van szó, a más
pártbelieket nem tekinti ellenségnek, hanem
csupán a választás tartama alatti ellenfélnek.
Ugy hirlett erről a kerületről, — mondotta —,
hogy itt minden nemzeti alapon álló és polgári kísérletezés hiábavaló. Az egész választási
küzdelemnek egyik legszebb élménve számomra — folvtatta beszédét — ez a meglepetés, amelyet itt találtam. Megígéri — mondotta ezután
—, hogy éppen és elsősorban ennek a kerületnek érdekében fog minden lehetőt elkövetni,
ezen kerület érdekeinek lesz elsősorban szószólója, ha a választópolgárság az Egyesült Pol-

Ezek ellen az állapotok ellen akarnak küzdeni a
bal párt jelöltjei s ezért érdemlik meg égés* Újszeged támogatását.
A harmadik előadó dr. Szepesiné Szarnék Sál*
volt, aki azt fejtegette beszédében, hogy Szeged
lakossága meggyőződhetett az elmúlt öt évben
arról, nogy a törvényhatóságban helyet foglaló
szocialisták híven és eredményesen
küzdöttek
azokért a szociálpolitikai követelésekért, amelyeknek szükségességét az elmúlt választáaok alatt hangoztatták. Beszédét azzal fejezte be, hogy a mai
társadalom egy nagy piramis, amelynek al&pját
a dolgozók alkotják s ezért rájuk nehezedik annak minden terhe és nyomása. De ne felejtse el
a munkásosztály s ne felejtsék el mások sem,
hogy éppen ezért ők a fundamentum is, mely
ezt a társadalmat tartja.
A gyűlés lelkes hangulatban ért réget.

gári Pártok felé fordul bizalommal.
Ezután még dr. S z é c h é n y i István él dr.
H a j n a l István szólalt fel.

Kun Bélát kitoloncolták
Skandináviából
Bécs, december 3. A Telegráph berlini jeleni
tése szerint K u n Bélát, akit nemrégiben kineveztek a skandináviai kommunista propa*
ganda vezetőjévé, háromnapos titkos kopenhágai tartózkodás után kinyomozta a rendőrség
és letartóztatta.
Kun Bélát kiutasították és már vissza is utazott Oroszországba.
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Vizsgálati fogságba helyezték
az ujszegedi feleséggyllkost
és vadházastársát
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az ú j szegedi feleséggyilkos ácsmestert és vadházastársát — anyut jelentette a Délmagyarország
—
pénteken a rendőrség átszállította a
szegedi
ügyészségre. Az átszállítás előtt a rendőrség ismételten kihallgatta őket, de a kihallgatás nem
hozott ujabb eredményt. U g y Szalay Illés, mint
Nagy Rozália megmaradt korábban tett valló*
mása mellett.
Zombory János vizsgálóbíró hétfőn kihallgatta
a két letartóztatottat, m a j d kihirdette előttük a

vizsgálatot és a vizsgálati fogságot elrendelő végzést. Saalay Élésnek és Nagy Rozáliának a vizsgálati fogságba történt helyezése gyilkosság büntette
címén történt. Szalay Illés és védője, dr. Burgcr
Béla megnyugodott a vizsgálóbíró döntésében,
ellenben Nagy Rozália védője, dr. Eisner Manó
jelfolyamodéit
jelen+ett be védettjének további
fogvatartása' miatt a vádtanácshoz. Az iratok a
vádianácshoz kerülnek, amely előreláthatólag egykét napon belül dönt Nagy Rozália sorsa felett.

GMB kék acél

V á l a s ^ ^ o n
már most karácsonyi és e yéb ajándékot
mícj bő készleteim vannak Övem, porcellán és diszmfiárukb~n, zománcedényés
konyh a f e l s z e r e l é s e k b e n .

S z e g e d . T i s s a L a j o s k ö r ú t

bot feltétlenül dicséret illeti meg, amiért az útügyi kérdéseket állandóan napirenden tartja és
megoldásukat lelkesen szorgalmazza. A klub munkája vüágositja fel a társadalmat, hogy nem csak
az adózáson keresztül van köze az utügy problémáihoz.
A főherceg általános ügyeimmel hallgatott és
nagy tapssal fogadott fejtegetései után dr. vitéz
Shvoy Kálmán altábornagy tartott rendkívül érdekes előadást
Szeged és Délmagyarország ntügyi vonatkozású kívánságairól.

magyar pengegyártás diadala.

K a p h a t ó

a s

összes

s z a k ü z l e t e k b e n .

GMK! luxus . . . 3(1 fillér.
<3MB superluxus . 40 fillér.

Elsőrangú nemzeti érdekek fozfidnek ahhoz,
hogy az országban minél több jé nf épüljön
Albrecht királyi herceg előadása az ntfigyi nagygyűlésen
Shvoy Kálmán altábornagy Szeged és Délmagyarország uíOgyi problémáiról larioil előadást
(A Délmagyarország munkatársától.)
A
Magyar Touring Club, a Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamarával, az Alföldkutató Bizottsággal és a
Magyar Mérnök- és Építész Egylet szegedi osz
tályával karöltve vasárnap délután útügyi nagygyűlést tartott Szegedien a fontosabb útügyi problémák megvitatása
céljábóL
A nagygyűlésen
Albrecht főherceg elnökölt, aki délben
érkezett
meg Szegedre és megérkezése után megtekintett e a vasárnap megnyílt plakátkiálltiásí a kultúrpalotában, majd a Hungáriában szűkebb társaságban megebédelt, utána pedig fogadta a szegedi előkelőségeket. A nagygyűlés délután fél öt
órakor kezdődött a városháza közgyűlési termében igen nagy érdeklődés mellett Megjelent többek között Nagyszombathy Miksa altábornagy,
vegyesdandárparancsnok, Bárányi Tibor főispán,
dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes,
begavári
Back Bernát felsőházi tag, Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő, dr. Szepessy Aladár pénzügyigazgató és még igen sokan a város társadalmának vezetői közül, de képviseltették magukat a
szomszédos városok és törvényhatóságok is
Albrecht főherceg az ülés megnyitása
előtt
megemlékezett arról, hogy két héttel ezelőtt ünnepelte a magyar társadalom az ország kormányzóját a Budapestre történt bevonulás 15. évfordulója alkalmából. Magyarország kormányzója —
mondotta — " példát mutatott arra, hogyan kell
beváltani az ígéreteket.
Ezután dr. Pálfy József polgármester üdvözölte a főherceget és a vendégeket a házigazda-város hatósága és közönsége nevében. Megállapította, hogy megfelelő közutak létesítése a legfontosabb föladatok közé tartozik,
mert alig van
életmegnyilvánulás, amely ne a legszorosabb kapcsolatban lenne az utak problémáival. Hálás szóval mond köszönetet a nagygyülésrendező négy
egyesületnek, mert alkalmat adtak arra, hogy a
délvidék útügyi problémáira Szeged fölhivhassa
a kormányzat figyelmét örömmel állapítja meg,
hogy Szeged szempontjait a kormányzat az utóbbi időben figyelemmel kiséri, erre enged követ-

keztetni az az elhatározás is, amely a transkonÜnentális autóutat behozza a városba.
A polgármester szavai után Albrecht főherceg
mondotta el megnyitó előadását.
— Talán felvetődik a kérdés — mondotta —,
hogy miért csinál Szeged olyan nagy cécót ebből az útügyi nagygyűlésből, amikor olyan sok
más fontosabbnak látszó kérdés is vár sürgős
megoldásra.
elsőrangú nemzeti érdekek fűződnek
ahhoz, hogy
országban
közlekedni
tudjunk az utakon,
mert a vasút és a viziut rendszerint időhöz kötöttközlekedési lehetőség, de az ut a közlekedés
számára korlátlan lehetőségeket biztosit. Egy jó
út igen nagymértékben hozzájárul a gazdasági
élet kialakulásához is. Az útba befektetett tőke
rentabilitását csakis akkor lehet biztosítottnak
látni, ha az nt fenntartásához kellő összeg áll
rendelkezésre. Az utak fenntartási költségeivel nem
lehet takarékoskodni, mert hiába épül ki a legjobb ut a legjobb anyagokból, ha nem gondoskodunk kellő fönntartásáról, igen rövid idő alatt
az ut teljes átépítésére lesz szükség, ami lényegesen többe kerül, mint a kívánatos fenntartás.
A főherceg ezután általános helyeslés közben
arról beszélt, hogy a társadalomnak nem szabad
teljesen átengednie a kezdeményezés jogát a hatóságoknak.
Az érdekeltek fogjanak össze, ha
ugy érzik, hogy útra van szükségük, dolgozzák ki
az ut tervezetét és azután együttesen kezdjék meg
a harcot az utért De közösen kezeljék és intézzék él útügyi problémáikat a szomszédos városok és tőrvényhatóságok is, mert hiába épit jó
utat az egyik törvényhatóság, ha a szomszédja
nem követi példáját, a legjobb ut értékét is megsemmisiti, ha a megye határán sárbaragasztja a
rossz utfolytatás a közlekedési eszközöket. De az
útépítés kérdésében nem szabad érvényesülnie a
magánérdekeknek, az útügyi politikában föltétlenül
szükség van a nagyvonalúságra. A Touring Klu-

Parker. Mont-Blanc
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Megállapította, hogy Magyarországon a közutakat
a múltban nagyon elhanyagolták különösein a
háború után kerültek hallatlanul rossz állapotba a
meglévő utak. A Délvidék igen súlyosan megsínylette a szeged—budapesti ut elhanyagoltságát. A helyzet csak akkor változott meg, amikor
végérvényesen kimondották, hogy a calais—istanbuli ut magyarországi szakaszát Szeged és az Alföld érintésével vezetik tovább dél felé. Ezzel kapcsolatban merül fel az a rendkívül fontos kérdés, hogy ez az ut milyen irányban ágazzon el
Bukarest és Konstanza felé. Fontos az is, hogy a
nemzetközi utak határállomásain megszervezzék
és kényelmessé tegyék a vámvizsgálatot, amely az
autósok legnagyobb bosszúsága igen sok helyen.
Igen nagy alföldi és nemzeti érdekek fűződnek a
Horthy Miklós emlékutállamositásához,
mert ez
az nj ut köti össze aiz
Alföldet a DunántullaL
Rendezni kell a lehetetlen bajai kompátkelést is,
— Szeged és Hódmezővásárhely
nevében —
mondotta emelt hangon Shvoy altábornagy — arra kérem a kereskedelmi minisztert, hogy gondos*
kodjók mielőbb
az algyői hid felépítéséről,
de gondoskodjék arról is, hogy Szeged közvetlen
összeköttetést kapjon a Balatonhoz. Ez nem csak
szegedi érdek, hanem balatoni érdek is, tehát egyetemes magyar érdek Ebből a célból szükség van
a Szeged—Majsa—Halas—Dunaföldvár közötti ut
mielőbbi kiépítésére. De szükség van a Tiszához
vezető összekötő utak gyorsabb építésére is.
— A meglevő utak modernizálása szintén első-ranguan fontos és sürgős feladat. Az utátépités
mindifiült igen hasznos beruházásnak bizonyult.
A legszebb példát a németországi hamburg—lipcsei útépítés mutatja.
Németország évente 400
millió márkát költ az utak megújítására és a teljesen pontos adatok tanúsága szerint ebből az
összegből 200 millió márka azonnal vissarvtérül az
állampénztárba a munkanélküli segélyeknél elért
megtakarítások és adó cimén, közvetve pedig a
gazdasági élet fellendülése kártalanítja az államot.
Végül megállapította Shvoy Kálmán, hogy az útépítés naggyá teheti az országot.
A nagy helyesléssel fogadott előadás után Kirchknopf Ernő főkonzul ismertette Svájc idegenforgalmi föllendülését az útépítésekkel
kapcsolatban. Kimutatta, hogy. az utép;tésbe befektetett
összegek igen gyorsan vi^szatérűlnek abból a hatalmas jövedelemtöbbletből,
amit az autóforgalom föllendülése biztosit minden ország számára.
Haág Dezső előadásában azt igazolta, hogy az
útügyi problémákat nem szabad lokális szempontok szerint megoldani és kezelni, az utügyeknek
egységes, átfogó intézésre van szükségük, mert a
megoldások csak igy szolgálhatják az egységes
állami érdeket. Sajnálattal állapította meg, hogy
a kereskedelmi miniszer tárcájában egészen je-

stb. vfJáqmárkás
töltőtollak leszállí-

tott árban.

^zechenvi tér

szám.
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VILÁGHÍRES
MAGYAR

MŰVÉSZEK

íentéktelen fedezet van az utak fenntartásra, hogy
a magyar kormány évenkint és kilométerenkint
mindössze
364 pengőt
köl az utakra,

pedig a szomszédos Ausztria ennek a tízszeresét
költi, nem is beszélve Angliáról és Németországról, aihol több, mint ötezer pengőt fordítanak a
meglévő utak minden kilométerére évenkint. A
magyarországi utak fenntartásáról készített lázgörbe mutatja meg a leghívebben, hogy milyen
állapotban vannak a magyar utak. Pedig a z ilyen
utpolitika csak drága lehet. A magyar államnak
az autók évi húszmillió pengő jövedelmet biztosítanak, ha tehát a jó utak építésével lehetőség
nyilna az autóforgalom növekedésére, jelentékenyen növekedne az állam bevétele is.
Dr. Kogutotvitz Károly egyetemi tanár az Alföldkutató Bizottság nevében üdvözölte a nagygyűlést és a tanyai utak helyzetét ismertette.
Dr. Lőív Lipót a Szegedi Kereskedők Szövetsé-

ar o r sz*

y

s

1054 december 4.

M l Itt A

műkereskedő

gének üdvözletét tolmácsolta és

"—
ban mélyen— leszállított

fizetési feltétetek.

megállapította,

hogy a gyümölcs és a tojás, általában a mező-

gazdaság finomodott terményei utigényesebbek a

szemes terményeknél, Sürgette a kompok moder-

nizálását.

:,
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Dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár a transzkontinentális autóut jelentőségéről beszélt, majd
rámutatott arra, hegy az ilyen memsetközi jellegű
autóutak mentén lévő községekben az eddigi tizenkétórás telefonszolgálatot nem szabad fenntartani tovább, be kell vezetni sürgősen az egész
napi telefonszolgálatot
<
Végül Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos
határozati javastlatba foglalta
az elhangzóit kir
vánságokat. A javaslatot a nagygyűlés egyhangúlag elfogadta.
Albrecht főherceg este fél nyolc órakor rekesztette be a nagygyűlést és megállapította, hogy ez
-a Szegedre összehívott nagygyűlés örvendetesen
nagyobb érdeklődést keltett, mint a legutóbbi
Győrött tartott ülés.
1
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A C o r p u s Juris 350 éves ünnepe
a szegedi egyetemen
( A Délmagyarország munkatársától.} Az
idén augusztusban volt 350 éve, hogy M o s s o c z y Zakariás püspök megjelentette az első
nyomtatott Corpus Juris Hungaricit. A szegedi
egyetem jog- és államtudományi kara dr.
I v á n y i Béla professzor indítványára nemrég elhatározta, hogy az évfordulót megünnepli. Hétfőn délután tartotta meg az egyetem az
ünnepséget, amelyen nagy közönség jelent meg.
Ott láttuk többek közt N a g y s z o m b a t b y
Miksa altábornagyot, R a c k Lipót kulturtanácsnokot a város képviseletében, dr. L a n g M i t i c z k y Ernőt, a tábla elnökét, L u k á 1 s
Ignácot, a járásbíróság elnökét, dr. K o v á c s
Rókus táblai tanácselnököt, dr. T ó t h
Gyula
törvényszéki tanácselnököt, R a s k ó Sándor
főesperest, dr. J u g o v i t s István rendőrfőtanácsost, az államrendőrség képviseletében, dr.
P a p Róbertet, a szegedi ügyvédi kamara alelnökét és a szegedi bírákat, ügyészeket, ügyvédeket nagyszámban.
Az egyetemi énekkar vezette be az ünnepséget, majd dr. K i s s Albert rektor mondott
megnyitó beszédet, amelyben a Corpus Juris
kiadásának előzményeit és történetét ismertette. A rektor felkérésére ezután dr. I v á n y i
Béla jogkari dékán tartotta meg ünnepi beszédét. '
— A XV.—XVI. századakban nemcsak nélunk,
Magyarországon, de Európaszerte jogbizonytalanság uralkodik — kezdte ejőadását dr. Iványi professzor. Az élet finomodik és szövevényes lesz. Ez
a komplikáltabb életmód természetesen megfelelő
jogi rendezést is kivánt. Nálunk is, mint egyebütt
a jogfejlődés bizonyos nagyobb lendületet vesz és
gyorsabb, szélesebb ütemben dolgozik a magyar
törvényhozás is. Ámde a törvényszövegekhez való
nehéz hozzáférés, a törvények kihirdetésének, a
törvényszövegek sokszorosításéinak tökéletlen>sé>ge csakhamar zavarokat, bizonytalanságot okoz,
úgyannyira, hogy a XV. század negyedik évtizedében már maga a magyar törvényhozás kivánja
a jogbizonytalanságnak kodifikálás utján való
megszüntetését.
— A jogot alkalmazó bírák szinte már kényszerítő közbelépésére, hosszas készülődés, vajúdás és anyagi nehézségek leküzdése után a XVI.
század vége felé születik meg két lelkes magánember áldozatos és önzetlen murok áj ak épen a magyar törvényjog kodifikációja, azaz a mi első
nyomtatott Törvénykönyvünk. A folyó év Szem
István napján mult 350 esztendeje, hogy Nyitra
egykori hírneves és tudós püspöke, a szlovák származású Mossóczy Zakariás, aki egyben magasrangu biró, tehát gyakorlati jogász is volt, megírta Epistola Dedicatóriá-ját, ajánló levelét, amely-.
lyel útjára bocsátotta élete egyetlen nagy müvét,
az első nyomtatott magyar Corpus Jurist. A nqgy
mii megalkotásában Mossóczynak segítségére volt
kehe1 barátja, püspök és birótársa, T e l e g d y
Miklós is.
— A magyar jog ötszázados fejlődésének ered-

ményét tartalmazza es a hatalmas munka, amelynek 1628. évi bécsi kidásához csatolták először
hozzá Werbőczy Hármaskényvét % amely 1696-baji
kapta és azóta állandóan viseli i s a Corpus Juris
Hungarici nevet. Igy született meg a magyar T ö r vénytár jnár takkor, ami.dőn külföldön a jogalkotás terén európaszerte nemcsak partikularizmust,
hanem valóságos jogalkotásbeli meddőséget
és
szegénységet tapasztaltunk. I g y jön létre a mi
Corpus Jurisunk, amely nemcsak
többszáaados
jogalkotásainknak muzeumi és ódon illatú emléke, hanem magának a magyar Géniusznak jpgszar
bályokban megrögzített integráns része.
— Nagymagyarország, az ezeréves magyar államiság szimbóluma ez a hatalmas mü, lebirhatlan
etikai, erkölcsi erő, melyet semmiféle Trianonnal
tőlünk elvenni nem lehet s amelynek
semmiféle
gyilkos f e g y v e r nem árthat —- mondotta
Iványi
professzor, majd igy folytatta:
— Ellenségeink területet és embereket rabol-

hattak tőlünk, de magyar jogunk fensőbbséges fölényét, jogunk hatalmas ható erejét eddig semmi

féle eiöszak megtörni nem tudta és nem tudja ez-

után sem. Sőt, az eaeréves magyar jog maradandó

és állandó hatása alól a területorzók sem tudnak

szabadulni és nem fognak szabadulhatni
sem.
: n.' *7> •

ezután

A hosszantartó tapssal fogadott ünnepi beszédért a szegedi ügyvédi kamara nevében dr.
P a p Róbert alelnök mondott köszönetet Iványi professzornak. Kifejtette, hogy az ügyvédi
karnak is ünnepi dátum a magyar törvénytár
első kiadásának többszázados jubileuma.
— Törvénytárunkon végigvonul, — mondotta — nemzetünknek az alkotmány szabadságáért és függetlenségéért folytatott hosszú küzdelem sorozata. Jogásznemzet vagyunk, nemcsak azért, mert a joggal és jogtudományokkal
előszeretettel és hozzáértéssel foglalkozunk, hanem azért is, mert az igazságnak fanatikus hivői és tántoríthatatlan harcosai voltunk és
vagyunk. Nemzetünk jogáért folytatott küzdelmünket addig kell folytatni, mig igazságunkat
el nem értük.
Az ünnepség befejezéseid az egyetemi énekkar a Himnuszt énekelte el.
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Nagy képkeretező műhely.

A SZEGEDI
MÜBABÁTOK KÖRE
ezévben
töltötte be fennállásának
tizedik esztendejét.
Ez az alkalmi egyesülés 1924-ben néhány lelkes és önzetlen kulturb.arát kezdeményezésére s
a Somogyi-könyvtár, főleg pedig nemrég elhunyt
nagynevű igazgatójának égisze alatt abból a célból alakult, hogy tagjainak csekély havi dij ellenében a bel- és külföldi folyóiratok színe-javát
rendelkezésükre bocsássa s használat után azokkal a Somogyi-könyvtár állományát gazdagítsa.
intézmény ptéves fennállás^
ajkalmából
Délmagyarország 1929. évi december 29-i Sijgmában — méltányolva a vállalkozás jielentős kulturális szolgálatait — hosszabb cil'Jtben emlékezett
meg róla s e tárgyban néhai Mór-a Ferencet is
meginterjúvolta, aki a tőle megszokott szellemességgel hárította el ugyan a jubileum megftanepJéséaek a gondolatát, de meleg szavaiban elismeréssel adózott az eszme megvalósítóinak s abbeli
reir. Syéttiek adott kifejezést, hogy az irodalom és
a Somogyi-Könyvtár barát"! e minden pártolásra
érdemes intézmény továbbfejlesztését is lehetőivé
te; ••Ír.
Illő és időszerű tehát s a Móra Ferenc iránti
kegyelet is megkívánja, hogy most, amikor
az
egyesülés tízéves fennállását is megérte, újból megemlékezzünk róla, nem azért, hogy mi is megdicsérjük azokat a lelkes férfiakat, akik ezt a
vállalkozást létrehozták s mindean
honorárium
nélkül önzetlenül adminisztrálják, hanem
hogy
esuton is felhívjuk Szeged város intelligens közönségének a figyelmét
erre az egyesülésre,
amelynek életrevalóságát az is bizonyítja, hogy
a mostoha idők viszontagságait egy évtizeden át
kiáltotta s abban a meggyőződésben, hogy a kultúrának tesz hásznos szolgálatot, el van határozva, hogy eddigi működését, ha lehet fok^aottabbj
mértékben, továbbra is folytatja.
Tény, hogy a tagok száma, amely az ötéves
jubileum időpontjában a 100-at
megközelítette,
időközben kilépések folytán megfogyatkozott, ami
természetszerűleg a| megrendelt folyóiratok számának csökkentését is maga után vonta, de igy
is olyan nagyszámú és értékes magyar, német
és francia folyóiratot bocsát a tagjai
rendelkezésére, hogy minden méltányos igényt képes kielégíteni s ha a tagok száma, mint ahogy reméljük, újból megnövekszik, még több előkelő,
főleg külföldi folyóirat megrendelése által lehetővé teszi, hogy tagjai az eddiginél
szélesebb
körben
tájékozódhassanak a nagyvilág
eseményeiről s a maguk szórakozására s művelődésére felhasználhassanak olyan értékes külföldi folyóiratokat is, amelyeket a maguk részére csak
nagy anyagi áldozattal szerezhetnének meg.
Az intézőbizottság e napokban tartott ülésében máris elhatározta többek között a? „Illustrated London N e w s " eimü
előkelő angol s az
ugyanesak magas színvonalon álló „Illustrazione
Italiana" cimü olasz folyóirat megrendelését.
Az egyesülés életének ez ujabb fordulópontján
számit eddigi tagjai s általában a szegedi müveit közönség további támogatására, amit azzal
is megkönnyít, hogy tagjaitól nem kíván
hosszabb lekötöttséget, mert a belépés -csak bárom
hónapra kötelező. A tagok havi 2 P 50 f ellenében nemcsak a Somogyi-könyvtár 'külön helyiségében olvashatják a folyóiratokat, hanem azokat hetenként háromszor
méltányos beosztással
magánhasználatra ki is kölcsönözhetik s főleg a
hölgytagok s illetve családtagak a nagyszámú és
válogatott divat- és szépirodalmi lapokban saiát
otthonukban is gyönyörködhetnek.
A belépés minden alakszerűség nélkül
akár
levelezőlapon, akár a csereórák alatt a Somogyikönyvtár helyiségében élőszóval is bejelentheti.
Reméljük, hogy Szeged müveit közönsége nem
hagyja cserben ezt a jól bevált kulturális intézményt, amely magunk között szólva a város erkölcsi s anyagi támogatásét is megérdemelné.
Ugyancsak a legutóbbi
imlézöbizottsági
ülésen Eatározatfea merjJ, hegy a kilépett tagok annak idején befizetett felviteli dijaik visszafizetését folyó évi december 1-től s illetve a kilépéstől számított három hónap alatt t^tq/iiáik igényelni, mert különben igényükről az
egyesülés
javáról lemondottaknak tekintetnek.

Dr. Boross Dezső.
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Hirelí

Oszi és feli rhenmakuráh

Az
A

Szegredi

Meteorologiai

Obszervatórium

Szí Gellert OQdgQiürűO és Szállóban

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 3.2 C, a legalacsonyabb —1.8 C A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 764 7. este 703 7 mm A levegő páratartalma reggel 95, délben 95 százalék. A szél
A szá!'óban egy heti teljes pensio (lakás, reggeli, ebéd, vacsora) 100 pengő,
iránya déli, erőssége 2—3. A lehullott csapaA gyógytényezők árából a s z á l l ó l a k ó i n a k jelentős á r e n g e d m é n y .
dék mennyisége 0.1 mm.
Felvilágosítást készsésrírel «zolgál nz israzratóság- Budapest X I . Kel«nHe«vl ut 4. szám.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Déli-délnyugati légáramlás. sok helyen köd. eső, esetleg havas eső.
— Epe. és májbefegségeknél. elsősorban epeA szövetkezeti városi balpárt
A hőmérséklet tovább emelkedik.
hólyagkatarrus, epeképződés és sárgaság eseválasztási hirei
teiben a mindig enyhe hatású természetes „Ferenc József" keserűvíz a hasi szervek funkcióit
A szövetkezett városi balpárt a törvényhatóélénkebb tevékenységre serkenti. Évtizedes orsági bizottsági Választásokra vonatkozó mindennemű felvilágosítást az alábbi helveken és
— Horváth Sándor emléke az AUKE-ben. vosi tapasztalatok igazolják hogy az otthoni
ivókura leggyakrabban ugy válik igen eredméII. kerület Újszeged, Barna-vendéglő (CsanádíAz Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete
nyessé, ha a Ferenc József vizet reggel éhgyoucca 8.) Hétköznapokon délután 4—8-ig.
tiz nappal ezelőtt elhunvt érdemes ügyvezetőmorra, kevés forró vízzel keverve isszuk. "
elnökének. H o r v á t h Sándornak
emlékére
!ll- és IV- választókerület az Kpitőmun1. ásottx Mikulás nagy választék, olcsón Kocsisnál.
vasárnap délelőtt az egvesület helviségében
honban (Fodor-ucca 10). Hétköznapokon este
gyászülést tartott, amelyen nagyszámban je7—8-ig, vasárnapokon délelőtt 10—12-lg.
lentek meg a tagok, az elhunvt hozzátartozói,
VI- választókerület Gulyás Sándorné venbarátai, kartársai. K e r t é s z Ernő elnök megdéglőben. Petőfi Sándor-sugárut 37. Hétköznyitó szavai vezették be a gvá?zülést, maid
napokon este 6—8-lg, vasárnapokon
délelőtt
870b«fes'ff, mft7oló I s buforff nyező
W e i n e r László főtitkár mondott emiékbeszé11-12-ig.
det Horváth Sándorról: „Alig egy hete — monVlif- és IX- választókerület Szili éri-sugáruf
dotta — hogy utolsó utiára kifértük ió bará24. szám alatti helyiségében- Köznapokon este
tunkat, ügyvezető elnökünket. Horváth Sán6—8-ig, vasárnap és ünnepnapokon
délelőtt
dort és a nalál döbbenete még mindig rémü9—12-ig.
letben tartja a szivünket. Horváth Sándor nem
X választókerület a Munkásotthonban (Héthagyott hátra valami korszakalkotó munkát,
vezér-ucca 9). Hétköznapokon este 5—9-ig. va-t
AsrOMWE
hírei
nem volt művész, iró, vagy politikus, ember
sárnapokon délelőtt 9—12-igSzerdán délután a 2 óra 20 perces személyvolt csupán a szó bibliai értelmében, ember,
XI- választókerület a Czégény-venlégTőben
vonattal,
valamint
csütörtök
reggel
a
6
óra
28
aki élt, fáradhatatlanul dolgozott családjáért
(Hunyadi-tér
14.). Hétköznapokon este 7—8-ig,
perces gyorsvonattal egy-egy csoport
utazik
és embertársaiért s magáért a munkáért. Emva«árnapokon délelőtt 9—í2-ig.
féláru
vasúti
jeggyel
Budapestre.
Akik
ezekhez
ber volt a szó legnemesebb értelmében, érző,
XIII- vd'asztókerület
a Sánta-vendeglőberf
a csoportokhoz csatlakozni akarnak, jelentkezmelegszivü ember, akit mindenütt észrevettek
(Szél- és Remény-ucca sarok ) Hétköznapokon!
zenek mielőbb, de legkésőbb szerda délután 4
és megbecsültek. Ember volt, a munkában fáeste 7—9-ig. vasárnapokon délelőtt 9—12-ig^
óráig, illetve a személyvonathoz szerda délelőtt
radhatatlan, önmagának és másoknak szigorú
XIV. választókerület
a Savanya-vendéglőben,
11
óráig
a
D
é
l
m
a
g
y
a
r
o
r
s
z
á
g
jegyirodákritikusa, de a pihenés óráiban drága, bohémPetőfi Sándor-sugárut 49. hétköznapokon délelőtt
jában.
lelkű gvermek. Itt hagyott bennünket olyan
10—12-ig és délután 4—8-ig.
egyszerűen és könnyen, mint amikor egy muXV: XVI', XVII választókerület a Vecserlatságot megunva elment haza, de most az egynyés-vendéglőben (Füzes-ucca és Hattyas-sor
szer elfeleitett nekünk köszönni. Az az érzésarok). Hétköznapokon este1 6—8-ig, vasárna-i
fényképet csináltasson
sem, mintha most is itt lenne szokás szerint
pokon délelőtt 9—12-ig.
V
'
t
é
Z
Koválsnól
Bejelentés telefonon 1 3 - 5 5 .
mellettem és csodálkozva figyelne reám, hogy
XV11Iválasztókerület
(Szent mihály telek)
mikről is beszélek vele kapcsolatban. Milyen
Muskó
Györgyné
392.
szalatti
volt vendéglő^
nehéz újra és uira megszokni a gondolatot,
— A kormányzó névnapja. Horthy Miklós helyiségében. Vasárnapokon délelőtt 9—12-ig;
hogy nincs többé. Nem volt bennszülött szeés hétköznapokon délután 3—7 óráig.
kormányzó névnapja alkalmából
ünnepélyes
gedi, de aránvlag rövid idő alatt igen sok emistentiszteletet
tartanak
a
szegedi
templomok>
ber nagyrabecsülését és barátságát
szerezte
ban. A fogadalmi templomban és a görögkeleti
meg, ami legjobban abban az általános résztemplomban csütörtökön délelőtt
10 órakor
vétben nvilvánult, mely az enyészetbe kiférte "
— Mikulás-délután. A Szent Gellért-konviktus-*
lesz szentmise. Istentisztelet lesz a többi temAz emlékbeszédet a megjelentek megindultan
ban szerdán délután műsoros Mikulás-délutánt
plomokban
is.
hallgatták.
rendeznek. A Mikulás-délutánon, amely 5 órakor
— A téli szezonvégi leltári kiárusítás. A törkezdődik, az intézet tanulói szerepelnek. Belépőd
—. Házassá*. Rumlik Edit (Pozsony) és Memzi
vény felhatalmazza a kereskedelmi és iparkadij nincs.
Pál vegyészmérnök (Győr—Szeged) házasságot
marákat, hogy minden esztendőben kétszer
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
kétheti időtartamra szezonvégi leltári kiárusí— A szegedi gyermekgümőkór elleni moztást állapítsanak meg, melynek tartama alatt
galom. B á r á n y i Tiborné, aki a gyermekgüszabadon lehet hirdetni a kereskedői raktárak
mőkór elleni mozga'om élére állt és dr. P e t megkőnnvitése céljából a raktáron levő szezonr á n y i Győző egyetemi magártanár vasárnap
cikkek olcsó áron való árusítását. A szegedi
délben részletesen tájékoztatták a mozffilom
kereskedelmi és iparkamara az 1935. évi téli
céljairól a Szegeden tartózkodó Albrecht főherleltári szezonvégi kiárusítás idejét 1935. január
Budapest, december 3 . A MTI jelenti: A debV
ceget, aki országos kormánvzója a Gvermek27.—február 9. napjaiban állapitotta meg és
reoeni Vásáry-ügyben azzal a kérelemmel kapcsovédő Ligának. A főherceg nagv érdeklődéssel
erről kerületének közigazgatási hatóságait és
hallgatta a táiékoztatást és kijelentette, hogv a
latban, amelyet egyes híradások szerint Baltuár,
kereskedelmi egyesületeit értesítette.
szegedi társadalom követendő példát állított a
Le ső református püspök és néhány társa in'.'czlt
— ELÖADASOK. Az Egyetem Barátai Egyesümagyar társadalom elé a védekezés megszervea kormányzóhoz, a debreceni polgármester ellen
letének természettudományt szakosztálya értesíti
apésenek mód iával. Igen helyes módnak tart ja
folyamatban lévő fegyelmi vizsgálat megszüli letagjait és az érdeklődőket, hogy 8-ik szakosztályi
azt, hogv a főispánné közös munkára szervezi
előadóülését 5-én, szerdán délután 5 órakor tartja
tése
érdekében, különböző kombinációk merülmeg az összes jótékony egyesületeket, amelvek
a II. számú vegvtani intézet előadótermében (Temtek fel. Kereszles-Fischer Ferenc belügyminisza város egész társadalmát reprezentál iák. Fel- plom-tér). Dr. K o l Erzsébet: Beszámoló a belter ezért az ügyben nyilatkozatot tett arra a kérkérte Petránvi Gvő?őt, hogv a szegedi küzdegrádi VII. nemzetközi Limnologiai kongresszusdésre, igaz-e, hogy Vásáry István polgármester ellem előkészítéséről és részleteiről
tartson a
ról, M a t u s o v í t s Péter: Coroebus bifasciatus,
vidéki városokban előadásokat Közölte végül
leni
fegyelmi ügyben a vizsgálat befejeződött,
M i s c h u n g Ilona: A fotográfiai fotometrálásazt az elhatározását hogy Szegeden rövidesen
ezt válaszolta a belügyminiszter:
ról, dr. S11 lle r Jolán: Egy vizmü megítélése biofelállítja a G ver rr f-k védő Liga helyi osztályát lógiai vizsgálatok alapján cimen tart előadást.
•— A fegyelmi vizsgálat folyamatban van, ds
és annak vezetékére Bárányi Tibornét kéri föl.
Üléseinők dr. K i s s Árpád. Az előadásra vendénincs befejezve. Ismét felhívom az ebben az
geket szívesen lát az elnökség.
ügyben eljáró hatóságokat, hogy a vizsgálatot a
x A SB»fP<i> Leányegylet f. hó 9-éo, vasárnap
a Tísza-s»*üé nagytermében tánccal egybekötött
legsürgősebben fejezze be, hogy a fegyelmi bí— Tűz. A Dugonics -ucca 6. szám alatti házjétékonycáiu teadélutáat rendez.
ban a füstcsőtől kigyulladt egy deszkafal. A
róság határozhasson és az egész kérdés mielőbb
tüzet a tűzoltóság eloltotta, a kár 100 pengő.
* O M í t e n y e p ű r é . naponta friss. Kocsisnál.
nvugvópontra juthasson.
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SÖLG

FESfENC

műhelyét Br. Jósika u.

21. sz. alá helyezte át.

Karácsonyra

1 debreceni polgármester
üfflve

AVárosI Balpárt

1

n a g y választási vacsorája

« F e l s z ó l a l n a

csütörtökön, dec. 6-án esta 8 órakor a Raffay vendéglőben
k ; dr. Polgár Péter, dr. Landesberg Jenő, dr. Kersch Ferenc, Lájer Dezső,
Sándor« dr. ValantiiHL^űOsion, ffokovicsJfcilárd és Pásztor józsef

dr. Palócz

T934 december A.
• ! •

MAKÓI

HÍREK

Lelkes hangulatban folytak le a vasárnapi ellenzéki gyűlések. Vasárnap két népgyűlést tartottak a szövetkezett ellenzéki pártok: délelőtt fél
tl órui kezdettel volt ar első. a B a r c « a y-ucoai
Érdeki-féle vendéglőben, amelyet zsúfolásig megtöltött az érdeklődő közönség és délután 3 órai
kezdettel a második: a Zrínyi-nemi Kiss Józsefféle vendéglőben. A délelőtti gyűlésen dr K ö n y v e s K o l o n i e s József mondott élet bírálatot a
mai gazdasági és politikai rendszer felett, H.
S z a b ó Imre a megyei választásokkal kapcsolatos ügyeket ismertette, K o t r o c z ó
József és
D i ó s Sándor munkásproblémákkal foglalkoztak,
utóbbi különösen a földbirtokreform következményeiről festett hü képet. Hatásos beszedet mondott dr F r i e d Ármin a politikai helyzetről és a
vármegye közigazgatásáról. A gyfllés hangulata
mindvégig lelkes volt s különösen a Zrinvi-uccában igen nagy tömegek szorultak ki a teremből,
ami annál feltűnőbb volt. mert az ellenzéki pártok
csak szombaton délután kapták az engedélyt a gyűlések megtartására s igy a gvülés propagálására
úgyszólván idő sem állt rendelkezésre.
Az otthon doleozó makói kisiparosok karácsonyi vására. A makói kereskedők egy csoportja által kezdeményezett karácsonyi együttes vásár
mintájára a makói nvilt műhellyel, vagy üzlethelvi*éffgel nem rendelkező kisiparosok karácsony

előtti nagyobb forgalmának biztosítására az ipartestület karácsonyi vásárt rendez az iparostanonciskolában. A vásáron ré*ztvenni óhajtó iparosok
haladéktalanul jelentkezzenek az ipartestület titkári hivatalában.
Pályázat számvevői állásra Csanád vármegye
alispánja december 27-i határidővel pályázatot hirdetett Makó városnál üresedésben levő számvevői
és ez állás betöltésével esetleg megüresedő alszámvevői, illetve szántiszti állásra.

— A borbély- és fodrászüzletek karácsonyj
és szilveszteri zárórája. A kereskedelemügyi
miniszter rendeletet adott ki, amely a borbélyés fodrász-, valamint a női fodrász- és manikürüzleteknek az évvégi ünnepek idejére vonatkozó záróráját megállapítja. A
rendelet
szerint december 24-re és 31 -re eső hétfői napokon az említett üzletek az ország egé«z terüeltén reggel 6 órától tarthatnak nyitva. December 24-én este 7 órakor, 31-én pedig este 9 órakor kell az üzleteket bezárni.
— Baleset. Hétfőn délelőtt a Kigvó-uccában
egy taxi elütötte a kerékpárján haladó D e á k
Ferenc 32 éves pediküröst. A soffőr a pediküröst a mentőállomásra vitte, ahol elsősegélyben
részesítették, majd lakására vitték. A vizsgálat megindult.

A liberális párt V. választókerületi
pártirodának

uj cime Mérey ucca 61b.

alatt van. Az iroda minden választónak minden választói
ügyben egész nap készséggel ad felvilágosítást.
flz iroda vezetésé! Ottovay Károly ur volt szíves elvállalni.

HETI MŰSOR:
Kedden délután: Tabáni orgonák. Filléres
helyárak.
Szerdán este: öreg tekintetes. Rózsahegyi Kálmán fellépte. Premierbérlet
Szerdán este: öreg tekintetes. Rózshegyi Kálmán fellépte A. bérlet.
Csütörtökön délután: Vasgyáros. Filléres helyárak.
Csütörtökön este: Szép a világ.
Pénteken este: Békebeli boldogság. Operett újdonság Csak felnőtteknek. Premíerbérlet.
Szombaton délután: Kék Dana. Filléres helyÁrak.
Szombaton este: Békebeli boldogság. A. bérlet.
Vasárnap délelőtt: Gyermek kabaré. Zoli és
Gerard budapesti művészek fellépte
Vasárnap délután: őnagysága nem hajlandó.
Mérsékelt helyárak. Délutáni bérlet.
Vasárnap este: Békebeli boldogság. Ceak felnőtteknek. Bérletszünet

Az első filharmóniai hangverseny
A filharmonikusok vasárnapi első bérleti hangversenyén szerepelt elsői zben teljes műsor keretében az uj karmester, F r 1 c s a y Ferenc, öröm
volt nézni a közönséget, amint ünnepelte a fiatal
karmestert, az ifjúság iránti szeretetének meleg
jeleit adta és megmutatta: tud fiatal, tehetségeket
lelkesíteni, biztatni, szárnybontogatásokhoz inspirálni. Tudott ez közönség fagvos közönnyel Ítélni ls, tudott csendesen pálcát törni. — Ae mindig
igazságosan tartott mértéket a jó fs rossz mérlegelésében Ha Friosay most ünneplő tapsokat kapott, az nem jelenti, hogy az ifjn karmester meg
is nyerte már végképen a esatát A harc a kegyekért mindig súlyosabb lesz, mindég többet fognak tőle várni. A fejlődés iramában nem «zabad
törésnek, vagy esésnek beállni. Friosavnak nagyon komoly es nagy studiumokba kell temetkezni,
lingv mélyüljön, színesedjen, érjen muzikális képessége. amelv határozottan sokra jogosítja és
sokra kötelezi a fiatal muzsikost.
A műsort E r k e l ünnepi nyitánya vezette be.
Stílusosan, a formák iránti nagy érzékkel és érzéssel tolmácsolta a müvet. A zenekar készülten és
fegyelmezetten követte a dirigensi pálca utasításait. B e e t h o v e n VTI-ik szimfóniája már kevésbé mutatott egységet. A mü gigantikus fölépítéséhez, lelki tartalmához nem elég a szimfónia
ismerete, a finom árnyalatokra is kiterjedő sti-

lisztikai ügyesség és átérsés. Az á t é l é s ereje
kell ide, amely egy zseni izzó fényözönébe tud
emelkedni, sirni és kapukat döngetni, bomlatban
elcmlani és csendes megadással a legnagyobb
emberi bölcsesség szózataival megvigasztalni...
Fricsaynaik voltak igen szépen kidolgozott részletfinomságai, különösen a második tételben és
olykor a harmadik tételben is, de az első tétel
kissé félszegen jött, a harmóniák inkább kergették. mint megtalálták egymást és bár a zenekart
erősen tartotta kezei között, — ami náris nagy teljesítmény —, a felfogás még nem az a kiegyensúlyozott, nagy koncepció, amivel Beethovenhez
nyúlni szabad!
Nagyon kedves és hangulatos kis alkotás F r i c s a v Kis szvitje, amelyet három különféle ritmus jellegzetességeivel komponált az ifjú karmester. Ezekben a kis képekben már látszik, hogy
milyen kitűnő képességek szunnyadnak a zeneszerzőben. Spanyol, francia tradíciók és stílusok
mily krmgeniállsan szólaltak meg, hangszerelésük gáláns és Ízléses volt, az átmenetek fordulatosak
Utolsó számul C s a j k o v s z k y
Olasz Capriccióját játszották a filharmonikusok. Itt azután remekelt karmester is, zenekar iis. Gazdag és
meglepő effektusok, nagyszerű lendület vibrált és
zengett a hangszerekből. Csajkovszky pompája,
súlya, buja melódiája, az impresszió művészete
maradéktalan szépségben hón lakozott ki. A fiatal
Fricsav, mint ifjn Orfeusz, csalta, csalogatta, ringatta a festői dallamokit és ezzel a számmal belehegedfil'e magát a közönség szivébe. Nagy sikere volt a hangversenynek. Végig zúgott a taps
minden műsorszámon. Á zenekar valóban kiválóan
funkcionált. Kedv és ambíció, lelkesedés fűtött
mindenkit. Igen lő! hatott, hogv Fricsay a hangversenyt teljesen partitura nélkül dirigálta.
Ha ezek a hangversenyek valamennyi folytatásukban igy megőrzik a nívót és a készültség még
fokozódik, a filharmonikus délelőttök ismét kimagasló eseményei lesznek zeneéletünknek.
Sajnálattal láttuk, hogy a tanulóifjúság milyen
csekélr számbn volt ielen, kivéve a leánvliceumot,
amelynek pedagógusai felismerték a zene léleknemesitő hatásait és propagandát feitenek ki érdekében. Annii meglepőbb, hogv a fiúiskolák közömbösek maradnak, holott serdülő korhan különösen fontos szép leP-iélménvek felé irányítani a
diákok érdeklődését. A zeneszeretettel ped:g egv
életre kiható nemes és művészi széppel jegyzi el
magát, aki ifjnsf "ában megismerte a zene értelmét és lényegét De; rá kell az ifjúságot vezetni
l v.
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A színházi Iroda hirei
A t. bérlők ügyeimébe! Azok az igen tisztelt
bérlők, okik a ma esti hangversenyre Harmóniabérletüket veszik igénybe, bérelt helyeiket a szerdai estre érvényesíthetik, ha szándékukat ma déli
12 óráig bejelentik.
Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Szinház örőköa
tagjának ma és szerdaesti vendégjátékára a rendes esti helyárak és az összes kedvezmények érvényesek.
Rózsnhetryi Kálmán legjobb szerepében, aa
„öreg tekintetes" szenzációs magyar vígjáték
Csurgay Károlv-át alakítja ma és szerdán este a
színházban.
„Békebeli boldogság" a legszellemesebb francia librettó, a legfinomabb francia zene Remek
szereposztás. Gyönyörű kiállítás. Szigorúan csak
felnő'teknek Premier pénteken.
Ma délután „Tabáni orgonák" Sz. Patkós Irma
felléptével. Filléres, népies előadás.
„Szép a világ" csütörtökön este is színre kerül
Lehár Ferenc szenzációs nagyoperettjének sikere
a sorozatos előadásokon egyre jobban fokozódik.
Szombaton délután „Kék Duna" filléres helyárakkal

HARMÓNIA HANGVERSENYEK

Ma Svéd ária- és dalest
Tisza, 8. Kisér dr Herz Ottó. A gyönyörű műsora
hangversenyt zsnfolt ház ünnepli. Kevés jegy: álló 1.80, ülő 2.50-től Délmagyar jegyirodában. 4-ik
bérlet.

Nyilttér
A Délmagyarország tek. Szerkesztőségének
Szeg"d.
A múlt héten a Szegedi Naplóban cikkek jelentek meg, amelyek ké'.besitőknek ós más városi kisembereknek a választással kapcsolatos állítólagos dolgairól szóltak. A cikkek miatt még
pénteken helyreigazítást küldtem be a szerkesztőséghez, amely azonban a való tényállításnak
megfelelő soraimat nem közölte. Erről egyéni
megbízhatóságom vécémében értesítem a Délmagyarország tek. Szerkesztőségét, tisztelettel kórve, szíveskedjék közreadni alábbi nyilatkozatomat.'
Bélteky Ferenc városi altiszt.
A Szegedi Napló tekintetes Szerkesztőségének
Sz'g^dr
Ma! számukban az jelent meg, mintha én levelet intéztem volna a választási ügyben önökhöz.
Ez nem felel meg a valóságnak. Jártam bent a
Szerkesztőségben és lapjuk tegnapi számával kapcsolatosan élő szóval tettem nyilatkozatot, de ezt
a szóbeli nyilatkozatomat nyomtatásban nem hűen
adták vissza.
A valóságnak az felel meg, hogy Pásztor József
szerkesztőt a kisemberek érdekében a közgyűlésen mondott legutóbbi beszéde után és a közgyűlésnek azután a határozata után, amely a kisemberek érdekeinek nem felelt meg, két ízben
felkerestük küldöttségileg — az egyiknek én voltam a szónoka — megköszöntük a szerkesztő
ur eddigi és kértük további támogatását. UgyanUekkor felajánlottuk — még a választási camekkor felajánlottuk — még a választási camhét múlva kikézbesitettem egy ügydarabot a Délmagyarországnak, az okmányt a Szerkesztő ur
vette át é3 akkor szóbahozta a Szerkesztő ur,
hogy hajlandó lennék-e hivatalos órán tul a i
V. ker. listának szolgá'atot tenni, \miicor néhány
nap múlva felkerestem ebben az ügyben a Szer»
kesztő urat, közölte, hogy szolgálataimat nem
veheti igénybe, mert csak délután tudnék doigozni s most már korán sötétediJc.
Ez az ügy nem került töbj>é szóba közöttünk.
Még csak azt tartom szükségesnek kijelenteni,
hogy nem felel meg a valóságnak az a közlésük, mintha olyan kijelentést tettem volna, mikor újra megjelentem Pásztor szerkesztő urnái,
hogy sajnálattal nem támogathatjuk tovább listájukat.
A Szerkesztőségükbe leginkább azért
| mentem el, mert előző nap azt írták, hogy Pásztor
, szerkesztő ¡ánkparancsolt, ez izgatott engem, mert
j ő nem parancsolt ránk.
Szeged, 1934 november 30.
II
Bélteky Ferenc városi altiszt.

i

TQ34 december 4.'

R ff E lfl Ä H Y Ä E O R S Z £ G

o

Három mérkőzés hét nao alatt, szezonzáró vereség a Phőbustól
A futball szeszélye ugy akarta, hogy a bravúros szegedi csn-nt idei utolsó mérk"z5:4n elvérezzen és vereséget szenvedjen egy olyan csapattól, amelynél normális körülmények között
jobban futballozik. A liga legjobb m szereplő
csapata vasárnap súlyos vereséget szenvedett a
Phőbustól, mert fáradt volt; egy hét alatt három
meccset játszott, közte a Ferencváros elleni mérkőzést. A csütörtöki meccs nagy teljesítménye és
a sok utazás volt az oka annak, hogy az elismerten
j ó szegedi együttes 1:5 (1:3) arányban vereséget szenvedett a Phőbustól. Elvitathatatlan, hogy
az újpesti csapat megérdemelten győzött, a gólarány azonban erősen túlzott. A játék alapján
lep feljebb egygólos győzelmet érdemelt
volna
meg, de nagy szerencsével operállak csatárai a
szegedi kapu előtt. A súlyos vereségben része van
Pálinkásnak is, aki ezúttal sokat hibázott és Solti
IV-nek, aki ragyogóan futballozott a Phöbusbnn.
Azt lehet mondani, hogy a szegedi fiu győzte le
a szegedi csapatol...
A tulfeszitett munkát a legjobban a halfsor
érezte meg, a szegődi csapatnak az a formációja,
amely eddig a legjobb teljesítményt nyújtotta. A
leggyengébb tagja Somogyi volt, aki nem fitt.
Feltűnően g"c~án és idegesen játszott Gyúr eső,
akit a bíró feleselése miatt ki is zárt a játékból.
Bertók volt az, aki végig megbízhatóan dolgozott
ebben a formációban. Pálinkás három gólért hibáztatható. A két hátvéd, Schmidt és Riesz megfelelt, az ötödik gólt azonban Riesz luftjáért
kapta a szegedi csapat. Ezúttal is jól játszott a
belső trió: Bognár, Vastag, Mester, különösen
a balösszekötő volt jó. Korányi II. és Tombácz
szürkén játszott ezalkalommal.
Már az első percben megszületett a Phöbus
első gólja ragyogó Solti-akcióból P. Szabó révén és Pálinkás jóvoltából. 1:0. A gól után a szegedi csapat vette át a játék irányítását és a Phöbus-kapusnak nagy bravúrra volt szüksége, hogy
kapuját megmentse a góltóL Bár a Szeged FC
támadott, gólt mégis a Phöbus ért el: Solti Béky
beadásából pompás gélt fejelt a 15-ik percben.
2:0. Változatos játék után a 32-ik percben ismét
Solti jeleskedett, egyéni akciója után mintegy
18 méterről kapura lőtt — Pálinkás elnézte a labdát 3:0. A Szeged FC-t nem törte le a három
gól, lelkesen rohamozott és a 44-ik percben Bognár révén sikerüli is szépíteni az eredményen.
3:IA második félidőben móg jobbon kiütköztek
• fáradság jelei a Szeged FC-n. A legkevésbé
Somogyi birta az iramot, előbb balösszekötő,
azután jobb6zé'ső lett. A 4-ik percbea ujabb gólt

Mikulásra
Csokoládé Mikulás 9 cm magas, staníolozva
—.08
Csokoládé Mikulás 9 cm magas, stanlolozva
—.10
Csokoládé Mikulás hátizsákkal, fehér
szakállal, staniolozva. 26 cm magas
—.78
Csokoládé Mikulás hátizsákkal, fehér
szakállal, staniolozva, 32 cm magas
—.98
Csokoládé baba ezüst szinfl ruhában, 30 cm
magas
—.98
Ráncos csokoládé cislema töltve, 15 cm
magas, 15 cm széles
—.88
Ráncos csokoládé csizma töltve, 9.5 cm
magas, 9 cm széles
—.48
Nagv csokoládé hwszárcstzma töltve, 23
cm magas, 12 cm széles
—.98
Csokoládé hollandi cipő 24 cm hosszú
—.98
Csokoládé kosár desserttel, 8 cm magas,
21 cm bosszú
—.98
Csokoládé ecrész férfi cipő töltve, 11 cm
maga«. 17 cm hosszú
—.88
Csokoládé fél férfiripő töltve, 7 cm
magas, 17 cm széles
—.78

PÁRISI NAGY ÁRUH9Z RT.

SZBOED, CSEKONKS és KISS UCCA SAROK

kapott a Szeged FC P. Szabó lövéséből. 4:1. A
0 ios ember céJszerü és .érlébálló I
mérkőzés utolsó gólja a 29-ik percben esett,
'tjéndéfaol v á s á r o l karácsonyra •
amikor Riesz luftia miatt P. Szibó jó helyzetbe
kerülve a hálóba lőtte a labdát. 5:7. A hátralevő
Ez a mindenki Írógépe, a hordozható
idő változatos játékkal telt el, amelynek egyetlen
feljegyzésre való eseménye az volt, hogy Gyurcsót a bíró kiállította feleselése miatt.
Hosszú élettartam. KiA Szeged FC a váratlan vereség miatt egyelőváló minőség. Hihetetre kénytelen megelégedni a tabella hetedik helenül olcsó ár jellemzik
lyével. A Szeged FC az őszi szezonban I I mér1 MERCEDES
PORkőzésből 4 győzelmet aratott, 3 meccse eltlönTABLÉ hordozható írógépet. Minden géphez
tetlenül végződött, 4 alkalommal vereséget szenkazetta.
vedett. Gólaránya: 20:23 és I I pontja van.
Kívánatra vételkötelezettség n é ! ül háElsőnek az Újpest fordul a tavaszi szezonba
romnapi próbára bérmentve megküldjük.
jobb gólaránya révén a Ferencváros előtt. A SzeMinden gépőrt jótállás — Kérjen méa: ma magyar
ged FC-t az Újpesttől mindössze öt pont választnye.vü ismertetést. IRóGE? BEHOZATALI RT.
ja el. A harmadik helyen álló Hungáriának< 1y>
Budapest, V. Nádor ucca
'2i.
pontja van, a negyedik és ö'.ödik. helyet elfoglaló
t
Bocskaitól, iiletve a Kispesttől egy pont Választja
el a Szeged FC-t.
Légsúly: 1. Gyarmati (Testvériség), 2. Bá1
Az őszi szezon utolsó fordulójának eredményei : nyász (B. Vasutas). 3. Dézsi (Törekvés), pehelysúly: 1. Dobó (Vasutas), 2. M?hala (TestÚjpest—Kisnest 4:1 (1:0), Atlila—Soroksár 1:1
(0:0), I I I . kerület—Bocskai 2:0 (0:0). blagyar, vériség); 3. Rákosi (B. Vasutas), könnyűsúly:
1 í."Fámán" (B. Va<?ulaS), 2: Vidéki (B. Vasutas),
kupameccs. Hungária—Budai i i 4:4 (3:0),
3. Farkas (BSzKRT), kisközépsúly: 1. Ördög
(Toldi), 2. Biczó (Törekvés), 3. Tóth (Törekvés), nagyközépsúly: 1. Göndör (Törekvés), 2.
Kövesdi ' (D. Magyarság),
3.
dr. Bánki
(BSzKRT). kisnehézsúly: 1. Palotás (B. Vasutas), 2. ördög (Toldi). Nehézsúly: 1. Soltész
(Törekvés), 2. Papp (Törekvés), 3. Molnár)
A vasárnapi amaőrfordulónak két nagy meg(Tesvériség). A rendezés munkájáért Z e m k o
lepetése van: a Vasutas és a Móravárós kataszJánost illeti dicséret.
trófái is veresege. A többi mérkőzés a várako.
zásnak megfelelő eredményt hozta.

MERCEDES PO&TABLE

Két meglepetés

az amatőröknél

SzTK-Sz. Máv. 3:1 (1:0)
Szeged. Az SzTK élelmes csatárainak, főleg
szerencséjének köszönheti a győzelmet; igaz,
hogy tartalékok volt és majdnem Végig tiz emberrel játszott, mert B a l o g h az első félidő
12. percében megsérült és kiállt A gólokat
Bárkányi (2), Mezey, illetve Mészáros (ll-esből) lőtte.
KAC—SzAK 1:0 (0:0)
Kecskemét. Az egygólos győzelmet a kecskeméti csapat megérdemelte, mert többet támadott, mint a SzAK. A gólt Korányi III. lőtte.
MAK—Vasutas 5:0 (OK))
Makó. Az első félidőben egvenrangu fél volt
a szegedi csapat, a második félidőben azonban
ktörte Jávor öngólja, majd két „potyagól". Az
öngólon kívül Balog (2), Vizslán és Fazekas
osztozkodtok a gólokon. A MAK győzelme- a
második félidei játék alapján megérdemelt.
KTK—MTE 4:0 (1:0)
Kiskunfélegyháza. A móravárosi csapat tehetetlen csatársora miatt kapott ki a KTK-tól,
amely szerencsével szerezte meg nagyarányú
győzelmét. A gólokat Sahin II. (2), Kern és
Farkas szerezte.
MTK—HMTE 2:1 (2:0)
Makó. A makói csapat rászolgált a győzelemre. mert minden részében jobb volt ellenfelénél. Nagy. Széli, illetve Paku (1 l-esből)
lőtte a gólokat.
S z T E - K T E 2:1 (1:1)
Szentes. Reális eredmény.
Másodosztályú bajnoki mérkőzések eredményei:
Szeged: UTC-SzAK II. 1.-0 (0:0). SzF.ATC-Zrinyi-KAC 1:0 (1«), Szőreg: SzFIE-Rákóczi 2:0
(1:0). Barátságos meccs: KLAC—Sylvánía komb.
4:2.

verseny
Szpged bfrkozébsínükságaiérf
A „Toldi" rendezésében vasárnap lebonybli; tott Szeged birkozóbajnoki versenye kitűnően
sikerült. A versenyen 72 birkózó vett részt,
köztük az országos bajnokok. Az erős mezőnyben a szegediek nehezen boldogultak, mégjs
sikerült Dobónak (Vasutas) és ördögnek (Toldi) bajnokságot nyernie. A verseny részletes
eredméqve:

A főiskolai futballbajnokság döntőmérkőzését vasárnap rendezték meg Pécsett a K E A C
és a PEAC között. A mérkőzést a szegedi csapat tartalékossága ellenére is megérdemelten
nyerte meg 2:1 (1:1) arányban. A gólokat Pablépyi, Tóth II., illetve Czífra lőtte. A KEAC
ezzel a győzelmével ötödször nyerte meg a főiskolai futballbajnokságot.
A Vasutas ifjúsági birkozócsapata remekül
szerepelt a vasárnap Budapesten megrendezett
országos ifjúsági bajnoki versenyen: az ország
legjobb csapatait legyőzve, megnyerte az országos bajnokságot, ezúttal másodízben és ismét védője lett a
Klebelsberg-vándordijnak.
A Vasutas minden mérkőzését megnyerte; a
Szolnoki Máv.-ot 4:1, az MTE-t 3:2. a Törekvést 4:1, a ceglédi MOVE-t 3.2, a BVSC-t 3:2
arányban győzte le.
. Grósz István, a Szeged FC csatár játékosa
Svájcba távozott, ahol az FC Bielhez szerződött. ,
A szegedi levente válogatott ökölvívók vasárnap 14:2 arányban győztek Hódmezővásárhelyen
a város válogatottjai ellen.
Tórnaverseny. A tornaszövetség déli kerülete
vasárnap jól sikerült jelvényszerző versenyt rendezett, amelyen a következők részesültek éremdíjazásban: Bronzjelvényt a reálgimnáziumból:
Bólint József, Schleisner József, Gergely György,
Vigb József, Bátki László, az SzMTE-ből: Bernáth Béla, Bödő Oszkár, a piaristagimnáziumból:
Csák Zoltán, Gyarmati József, Kardos Samu, Szabados József, a Tunyoghy reálgimnáziumból: Csikós József, Holló Endre. Vasjelvényt nyertek az
SzTK-ból: Bánáti Miklós, Chrenka Lajos, Csejtei
Mihály, Kőszegi Richárd, Hajdú Mihály, Rózsiival László, a reálgimnáziumból: Klivinyi Károly, Kleitsch Jenő, Telek es György, Szauer Dénes, Tolnai Károly, a TTE-ből: Kovács József, az
ipariskolásokból: Győrffy Tibor, az SzMTE-ből:
Beröáth Béla, Kápossy Mihály, a piaristagimnáziumból: Déri. Sándor. Engelthalter Dezső, Pintér
Ferenc,. Rozsnyai Zoltán, Babai Sándor, Benedek
Károly, flettyey Sándor, Szádeczky Kardos Géza/ Lang Tibor, ördög Ferenc, Rozsáli Ferenc,
Kun Péier, Szigetvári János, a Tunyoghy-ból: Lacza György. Deutsch Pál.
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— Nagyon keveset tudok franciául.
—Mért nem tanul meg? Most módjóban
volna egy francia kisasszonyt fogadni. Persze, a tarhonyakészités leköti.
.
— A hangomat szeretném —
— Szeretném? M i az a szeretném? Hát
mért nem szereti, hiszen van pénze. A leghíresebb énektanár a lakósára jár, ha parancsolja.
— Csakhogy nekem is parancsolnak.
— Szegény Vilma, én sajnálom
magát.
Amikor elkapták az orrom elől, akkor magamat sajnáltam. Kár volt a tehetségét igy elelizélni.
— Eladni, akarja mondani.
— N e m , hanem eldobni magótól.
— M é g megvan.
— N o és a pusztán mi hasznát veszi? Folyton az urának énekel vagy vasárnaponként a
cselédségnek? Eltemette
magát
elevenen.
Jár a házukhoz egy művész, egy iró, egy valarnicsodás ember, akinek neve, tekintélye,
szava van?
— N e m . Leginkább marhakupecek.
— Lóssa, nálam megfordul mindenki. Ha
följár hozzóm, egész seregnek
bemutatom.
Hót hogyan is csináljuk? Várjon c s a k . . :
Vilma leste Bandi ajkóról a szót és csakúgy
nyelte. Amikor eljött tőle, olyan szegénynek,
olyan parányinak érezte magót. Pista pedig
már fenyegetődzött:
— Kinyílt az idő, rubintom. Megkezdjük a
tavaszi munkát. Megyünk a pusztára. Neked
most jót fog tenni a mozgás. Igaz-e?
— Nem tudom. Nézzed, tégy meg az én
kedvemért valamit, Pista.
— Csak a szódat nyisd ki és mór meg is
tettem.
— Én ugy szeretnék Pesten maradni.
Egy kicsit gondolkozott Pista.
— És miért, ha szabad tudnom?
— A napokban kezembe vettem egy francia lapot. Azt hiszed, megértettem? Mindent
elfelejtettem.
— A z nem baj, drágám. En se tudok angolul, pedig ugyan nyaggattak vele. Nem olyan
sok dolgom van a londoni polgármesterrel,
meg az angol miniszterekkel, hát kibirom.
— De én szeretnék franciául tanulni.
— Helyes. Veszünk
francia
kisasszonyt
vagy francia nyelvmestert. Amelyiket választod. Kivisszük a pusztára. A vége az lesz,
hogy ő tanul meg magyarul.
— Nem, Pista, aztán meg énekelni is akarok tanulni.
— Hát még most sem tudsz? Mint báróné
eíég jól énekelsz.
— Engedd meg, hogy énektanár
járjon
hozzám.
— Akár kettőt fogadok.
— De nem a pusztára. Ide járjon a házhoz.
Én itthon maradok, ha megengeded.
Pista az állapotos asszonnyal nem akart ellenkezni. N e m sok ideje van hátra. Maradion itthon és csinálja, amit akar. ó ment a
pusztára, mert várt rá a munka.
Vilma boldog volt: francia kisasszony járt
hozzá, egy hires énektanár látogatta. Bandi
műtermébe el-elment. Itt találkozott a i Opera egyik művészével, meg annak a barátnőiével, aki a főváros egyik legnépszerűbb primadonnája volt. A báróné szalonja egyszeriben megtelt jónevü, jókedvű, pompás étvágyú alakokkal. Művészet, irodalom
és
pletyka ugyancsak járta.
Pista szántott, vetett, szőlőt nyitott, vásárokat járt és esze ágában sem volt az, hogy
asszony szórakozását holmi géncsoskoaé
Hurkát urakkal zavarja. Egyszer mett m e g vele, hogy éppen Berénv köröl vok dolga, az-

tán izent a Marci gyereknek, jöjjön el a túri
vásárra, hátha kapnak valamicsodós jószágokat.
Elment a Marci gyerek, de nem igen akart
visszajönni. Nemcsak Panna ángyó, hanem
Berius is megsokallotta a vakációzást. (Bertus nem haragudott az ispánra. Csupa olyan
volt, mint a báró lehetett valamikor. Aztán
m é g hozzá szegény is, szabad is. Senki se
csapkodja a tenyerét, senki sem ugrik a kútba, ha talán-tán szererik egymást.)
— Nézze már drága ángyó, mi van az ispánjával? Pedig itthon is dolga volna, ugy-e?
Tán visszaszöktette Pista sógor?
(Folyt, köv.)

Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsdén
ma gyengébb irányzattal indult a forgalom, csiak
egy-két nehéz papírban az árfolyam nyitáskor tovább javult. A bécsi szilárd tőzsdei jelentés ujabb
őíztönzést nyújtott és a nyitási kedvetlen hangulatot vásárlások váltották fel a piac egész területén. A legerősebb üzlet a bányapiacon fejlődött ki,
nhol az arbitrage értékekben osztrák számlákra is
jelentősebb vétel történt. A helyi értékekben ls
élénk volt a forgalom és mindjobban mutatkozó
áruhiány következtében egyes értékekben ugrásszerű áremelkedés volt. Magyar Nemzeti Bank
141 Kőszén 265. Tzzó 170, Ganz 16.4, Szegedi kenderfonó 16.5, Jutaipar 16, Goldberger 43. Pamutipar 50. Ozudai fehéritó 12.
Zflrield deviza zárlat. Páris 20.2975, London
152025, Newyork 307 hétnyolcad, flrflsszel 71.95,
Milánó 26.25! Madrid 4210. Amszterdam 208.15,
Berlin 123.75. Bécs 73.15. Schilling 57 05,
Prága
13.87, Varsó 58.20, Belgrád 700, Athén 2.91, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 17.00-17.30, dán kor. 76.05-76 85. belga
frnnk 79.10—7980. cseh korona 14 02-14 20, svéd
korona 88 1 5 - 89 05. dollár 342 60.-316 60, kamdni
dollár 346 00—356 00 dinár 7 80 - 8 30, francia frank
22.30- 22 50. hollandi forint 232 30 234 30. lengyel
zloty 64 65-6525 leu 3 42 3 46
leva 4 00-415,
líra' 29 90-30 25. néme< márka 136.00-137 60. norvég korona 86.00- 86 90 osztrák schilling 80 00—
80 70, svájci frank 110.70-111.65,
Budnnesti terménytőzsde hivatalos érfolvamjelentése. Bura tiszai 77 kg o< 1615-16 45, 78 kg-os
1fl.30-16 60. 79 kg-os 16 45—16 75. 80 kg o<= 16.55—
16 95. felsrttí«zni 77 kg-os 15 90-16 25.
78 kg-os
16 05—16 40, 79 kg os 16 90-16 55, 80 kg-os 16.30—
16 40. dun•'tiszai, fejérmegvei. dunántúli 77 kg-os
1560-15 70 78 Va o* 15 75—15 85. 79 kg-o« 15 901^00 80 kg-os 16 00—1610 Pestvidéki rozs 1180
-1190 egvéb 11 85-11 95 <örárp* I 17 50-18.50.
takarmányárpa I 13 90-14 00. zab T 13 90 -14 90.
OlkátfAi terménytőzsde zárlat. Búza alig tartott Dec 9925 f—). máj 99 háromnyolcad (—),
iul 92 hétnyolcad—93 (—). Tengeri lanvhnló. Dec.
91.75 (—), mái. 90 ötnyolcad (—V jul 88 (—). 7/ib
tartott. Dec. 54.75 (—1. máj. 53 háromnyolcad (—
Iul. 48 ötnyolcad (—). Bors lanyhuló. Dec. 77 háromnyolcad (—V máj. 7* hétnyolcad—háromnesrved f—\ jnl 76 háromnyolcad (—
Fél ke csokoládé
. .
1.00
Negved kg kakaó
» > . . . . . .
—.40
Ne?ved kg Veksz
—.90
1 üveg orosz hal 1 literes üvegbetét — 20) — .7fi
1 liter mérges! fehér bor
—.54
1 üveg tearum 40 foltos
.
2.70
1 liter tea-rum KO fokos . . . . . . .
3.30
1 liter t w n i m RO fokos . . . . . . .
4 00
Vásárhelyi é- tAtlr«mió«í
főzelékfélék
és fflsaeArnk legolcsóbban
.
J K O N r i I M B A N "
Ko*-efh kajos-sugárut l .
telefon 15-90.
BoldosassBony- sugarat 43.
telefon 24-80.

hajreifok, divatgombok, divatcsattok nagy
választékban. Csattos
bőrkeztyiik te veszőrbéléssel
. . 4.90
báránybéléssel
5.90

z á s
Fiatal kifutó fiu vagy
leányt délelőtti órákra
azonnal felveszek. Kenyérüzlet, Horváth Mihály u. 7.
Ügyes bejárónő, kl jó
bizonyítvánnyal
rendelkezik, felvétetik. —
Bnaunné, Kelemen u. 3,
I. em.
Intelligens
nevelőnő,
estleg egyetemi hallgatónő esetleg német tudással délutáni órákra
felvétetik 6
éves kislány' mellé. Vadász, Attila u. 11. Jelentkezni
2—3 kőzött.

iskolás oynrmeKen
csoportos német tanítása könnyű,
bevált
módszer szerint. Azonnali társalgás. Bocs&ay
u. 6, földszint 2.

Szász iiiimos
Kelemen a. 7.

Házat

wrUtnjtbtwi el.
| adhat
adhat mrr
vagy •<
Tehet
ha meghirdeti a
Délnasvararszftg
apróhirdetései körött

írógép és pult eladó.
Tábor u. 7b, Winkler.
Pusztaszeri u. 3. számú
ház szabadkézből elaló. Tud. délután .

Liba aprólék

50 MII.,
oomb fill Kapható Biannénii. Kelemen-ucoa 1.
karácsonyra olcsó ajándék
Gömöri Sáritól

s z é p fénykép
Deák Ferenc u. 4

Keleió. szerkesztő: PASZTOtt JÖ2HKV
Nyomatott • kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- fts Nyomadv&llalat Rt. könyvnyomdájába«
Felelős fizemvezetö: Klein Sándor.
NÉGY UCCAI SZOBÁS főbérleti, teljesen konfortos. tiszta, szép
u r i
1 £k k . c í S
váratlan hivatali áthelyezés miatt azonnal kiadó JUTÁNYOS BÉRÉRT- Tisza Lajos-kömt
22. sz. Érdeklődni Phönix Biztosilónál is, Kigyó-ucca 2. Telefon 11-29.
n
811.—1931. vh. szám.

Árverési hirdetmény
Dr. Leápold Elemér ügyvéd által képviselt
Schell kőolaj rt javára 386 pengő és járulékai
erejéig 1933. évi julius hó 8-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1917
pengőre becsült következő ingóságok, u. m.: lábasállatok, cséplőgarnituna, liba stb. és egyéb inttók
nyilvános árverésen eladatnak.
Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság
1933. évi Pk. 47 842
számú végzése folytán 336
pengő tőkekövetelés, ennek végzés szerinti eddig
összesen 116.42 pengőben bíróilag már megállapított s a még felmerülendő köjtségek erejéig
Szeged-Zákány kap. 195. sz. leendő foganatosítására 1934. évi december hó 14. napjának délelőtti
10 órája határidőül kitűzetik és az érintett ingóságok el fognak adatni.
Kelt Szeged, 1934. évi november hó 16. napján.
Balogh kir. bír. végrehajtó,
Mátraiékos kflnvvelé«?eUe« feldolgoznak
mérlwiet, társas elszámolásokat el-

késfitonrk

és felfftvizsnálnak, —

k ö n y v v l E s q f t l a l esetén mint

ellen szakértők
érdekeit legjobban véd ifik meg.
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