DÉLMAGYARORSZÁG
8Z.COED, BserkeMlMé«: Somogyi uccu
I2..k.em, Telefon:
--Kiadóhivatal
kOlctOoKünyvlAr és (egyIroda : Aradi
ncca S. Teleion : 13—OO. Nyomda : IHw
LIpAt ncca 1». Telefon? l"VwiO. Távirati
é* leveleim t liélmsgyarorazag Szeged

Kedd 1934 dec. II.
Ara

X.

12 f i l l é r

évfolyam,

279.

«z.

Megegyezés Genfben
Titulescu, Benes és Jeftics élesen«átnadó beszédei után
a Népszovetsep Tanácsa éjféli ülésen egyhangú határozattal lezárta a délszláv vitát

A megegyezéses határozat 4 pontja
A Tanács kedden már a Saar-kérdést tárgyalja
Genf, december 10. A Népszövetség tanácsa
hétfőn folytatta a jugoszláv panaszirat vitáját.
Vasárnap nagy érdeklődéssel tárgyalták Genfben azt a hirt, amely szerint, ha Jugoszlávia
nem kap „elégtételt", kilép a Népszövetségből.

Vasárnap Kánya Kálmán külügyminiszter
felkereste Laval francia külügyminisztert, akinek a leghatározottabban kijelentette, vissza
kell utasítania olyan határozati
javaslatot,
amilyent Jugoszlávia követel.

fltuiescu vádjai és uiabb támadása
A hétfői tanácsülés délután 4 órakor kezdődött. V a s c o n c e l l o s
elnök bejelentette,
hogy a francia kormány irásba foglalta állásontját a terrorizmus nemzetközi leküzdése
érdésében és ezt az iratot beter jesztette a Nép szövetség titkárságához.
A jugoszláv panaszirat vitájában elsőnele
T i t u l e s c u , románia képviselője szólalt fel,
aki hosszabb beszédben szállt vitába a magyar
megbízott érveivel és gúnyos vágást intézett
Eckhardt személye ellen.
— A magyar megbízott beszédét hallgatva
— mondotta Titulescu —, visszagondoltam
azokra az időkre, amikor Románia és Magyarország hosszu éveken keresztül harcban állott egymással az optánsügvben. A mc c tari
vita. folyamán különös erővel éreztem át. hogy
milyen nagv veszteség érte a Népszövetséget és
Magvarországot
Apponvi Albert halálával.
EckhardJ beszéde tele volt alaptalan állításokkal és kihívó támadásokkal.
Titulescu ezután igyekezett kimutatni, hogy
Magyarország tulajdonképen mindenütt kitért
a vád lényege elől. Nem sokat számit az. hogy
ki foglalkozott a jankapusztai menekültek katonai oktatásával, a kérdés az: a jankapusztai
menekültek végeztek-e katonai gyakor'atokat?
Igen-e. vagv nem? Ha nem. akkor miért nem
helyezkedett Magvarország a tagadás állásporitiára mindiárt kezdetben, ha igen, akkor
hogyan volt lehetséges, hogy a magyar hatóságok elnéztek olyan gyakorlatokat, amejvek
nem mentek gyerek iátékszámha. Ha igaz,
hogy azok a fegvverek. amelyek a menekültek
birtokában voltak, a határon túlról csempészuton kerültek hozzájuk, a magvar hatóságokat
mulasztás terheli, hogv erről nem tudtak.

E

— A magyar megbízott azt állítja — folytatta Titulescu —, hogv a menekültek csák
törvénytelen uton szerezhettek be magvar útleveleket. Ez bevallása annak, hogy volt lehetőség arra. hogv törvénytelen uton magyar útleveleket kaptának. Ha tehát voltak magyar
hatóságok, amelvek a törvény, — sőt megengedem, a magyar kormány akarata ellenére
igv jártak el. akkor kérdem: milyen, rendszabályokat s/ó'-^'ékozik tenni a mauvar kormány
a vétkes h^tó^ágok ellen? Nem áll meg a magyar megbízottnak az az állítása, hogy az a
menedékiog. amelvet Magvarország a horvát
menekülteknek engedélyezett, nem volna tnl
ennek a jognak szokásos határán. Nagvbritár.ia, vagv Sváic történetében sohasem fordult
elő, hogv a menedékjogot ugv értelmezték volna. hogy megtünék területükön olyan menekültek jelenlétét, akik fegyverekkel és lőszerekkel vannak felszerelve és más állam ellen.
irányuló terrorista cselekményeket követnek)
el. •
T i t u l e s c u ezután visszáutasitotta a ma-

gyar megbízottnak azt az állítását, hogy
a kisantant politikai mesterkedést
folytat Magyarország ellen.
Ezzel a felfogással szembe kell szállnia,
revízión izmus szerinte éppen ellenkezőleg,
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béke veszélyeztetését jelenti. Itt az idő, hogy
nyiltan és őszintén beszél jenek a revizió kérdéséről. A revizió csak akkor lehetséges, ha ahhoz az érdekelt felek hozzájárulnak. A kisantant államai már számtalanszor kijelentették,

hógy

Magyarország revíziós kívánságaira határozott és végleges nemmel
válaszolnak.
Aki ezzel a magatartással szemben továbbra is
erőlteti a kérdést, az elhagyja a törvényesség
kereteit és nem a békét szolgálja, hanem a háborút késziti elő.
— Elismerjük — folytatta Titulescu —. hogy
a revizió törvényes intézmény,
amely meg is valósitható akkor, ha a Népszövetség egyhangúlag igy határoz. Törvénves te-*
hát az, ha valaki revíziós kéréssel fordul a
Népszövetséghez abból a célból, hogv meg tudja, vájjon ez az egyhangúság fennáll-e. vaiv
sem._De feltétlenül törvénytelen, ha olvan propagandát fejtenek ki, amelv a népszövetségi
tagállamok területi épségének és politikai függetlenségének.
— Nem akarom a magvar kormányt, vagy
más kormány érzékenységét sérteni — folytat-'
ta Titulescu —. amikor azt állitnm. hogv számomra a revizionizmus és terrorizmus Véfc
olyan dolog, amely szoros összefüggésben á l l
egymással.. A mostani, határok megváltoztatásai
nem szolgálja a békét.

Benes ostroma a.revízió ellen
Titulescu után Benes szólalt fel. Tiltakozott Eckhardt ama állításai ellen, hogy á cseh sajtó a marseillei gyilkossággal kapcsolatban hadjáratot intézett Magyarország ellen. A magyar sajtó volt az,
amely azonnal támadásba ment át Csehszlovákia
ellen.
— Eckhardt „nemzeti múltról" beszélt — folytatta
Benes. Tisztelem a magyar kulturát, de tisztelem a
mienket is, amely legalább is olyan magas, mint'
a magyaroké.
— — Egy-két előkelő szónok megkülönböztetést tett
a revizió és a terrorizmus között. Ez téves, szerintem vannak békés és terrorista revizionisták. Aloisi
báró felfogását, hogy

államinak egyes hatóságai hibát és mulasztást követtek el. Ha a Tanács rendezni akarja ezt a súlyos
Üg5ret és megnyugvást akar elérni, akkor legyen«
bátorsága megmondani az igazat.
Ha azonban ehhez nem lesz meg a bátorsága, akkor elutazunk innen
és az a veszély fenyeget, hogy a viszály még jobban
elmérgesedik. Jugoszlávia irányában feltétlen kötelességünk, hogy megadjuk azt az elégtételt, amely
neki jár. Ha a Tanács ezt nem teszi meg, akkor a
jövőben mindenegyes esetben kikerülhetetlen súlyos következmények származnak. Ezután

a békeszerződéseket alkalmazni kell a
vdttozott viszonyokhoz,.

Jeftics
szerb megbízott szólalt fel és annak a véleményének
nem teheti magáévá. Befejezésül Benes a következő- adott kifejezést, hogy a magyar megbízott fejtegeket mondotta:'
.>.
tései és a magyar emlékirat állításai a jugoszláv,
— Egy nemzetet súlyos csapás ért Egy szomszéd- vádakat n.em döntik meg semmiben.
Kommarnitzki és Benes a Csehszlovákiában meg»
állam területéről kiindulva bűncselekményeket kö-,
telepedett ukránjai terroristák ügyét tisztázták,
vettek el ellene hosszu időkön keresztül anélkül,
hogy komoly támogatást tudott volna elérni a bű- majd Tevfik Rüsdi bej török megbízott tett rövid\
megjegyzést.
nösök letartóztatása körűi. Ennek a szomszéd-

Eckhardt válasza a kisantantnak
Ezután Eckhardt Tibor magyar főmegbizott hoszszabb beszédben válaszolt a vita szónokainak.

— Engedjék meg — mondottá'—, hogy viszszatér jek két fontos beszédre, amely szombaton
elhangzott. Az egyik. Olaszország tiszteletreméltó megbízottjának felszólalása volt'' Élénken átérzett köszönetet kell mondanom neki
világos fejtegetéseiért, amelyeket tökéletes logika és emelkedett tárgyilagosság jellemzett.
Olaszország megbízottja a kérdést újra visszavitte arra a területre, ahonnan soha sem lett
volna szabad' eltéríteni. Mindahhoz, amit mon
dott, fenntartás nélkül csatlakozom.
i
— Ki kell térnem arra a beszédré is, amelyét;
Franciaország képviselője mondott. Teszem
. ezt .azért,,, Jiogy-csatlalcoazam ahhoz , az á^lala
kifejezett- kiváíisághoz, hogy kölcsöijo jóakarattal Magvapor=zág -és - Jugoszláv« között
megbékélést-hozzanak lé%,> Sietek kijelenteni,,
hogy.
...V'
.(,'.'• -- •
:

Magyarország teljes mértékben csatlakozik Franciaország ezen állásfoglalásához
az eredmény elérése érdekében.
— 'Románia megbízottja mai beszédéi;rni
megismételte a jugoszláv paná^zirat néhány
vádját és olyan részletekbe is beleboc«á jtko-i
zott, amelyeknek fészegetése. itt nem volna he-i
lyénvató. Jugoszlávia delegátusa ma színién
visszatért.'a iúgoszlnv emlékirat több részére.
-¿i'Nem akaróin ókét követni ezen az uton.
mert nem akarok hozzájárulni'a vita eln.vuitáSához.'Megelégszem' azzal1/ hogv frundig .i
Tanács rendelkezésére"állunk, -abbcrl a célból,
rfeoáy eléje terjesszük jnindazoká} az'okmánvokai, amelyek birtoVurVh.an vannak: '
"-•f-T Ha a román» mcakfeott f'sychnesen elolvasta volna ayü emlékű, vi. .kl»or nem tettel
• volna azt; a kijelentést, h«gy a tények helyre-^
!••• WW> '-Jé lí, V f
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igazítás mentesek. Titulescu őexcellenciája,
mint a béke apostola kijelentette, bogy lokális és barátságos felszólalást tétt. Ném követem őt a lojalitásnak ezen a terén, ámeivet választott. De ki kell jelentenem, hogy nem tesz
bizonvságot lojalitásáról akkor, amikor szememre vetette a magyar emlékirat őszinteségét.
— Románia és Csehszlovákia megbízottai
egyaránt szememre vetették, hogy a kisantant
három államát azzal vádoltam meg, hogy nincsenek hagyományaik, észrevételem nem vonatkozott a kiímnianlhoz tartozó egyik kormányra. vagy államra sem. Rizorvos sajtóra
céloztam, amelyről á brit megbízott á szombati tanácsülésen maga is említést tett igen határozott szavakban. Ismét viasza kell térnem
pénteki nyilatkozatomra, amelyben szóvá tettein, hogy
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mélyen leszállított árak. Kedvező részlet-

fizetési foltételek.

kell tartania bármit is a magyár revizioniímuslól.
A ma élő egyik lé^hagyobb, vagy talán éppen
legnagyobb .államférfiú nevezte a reviíiós politikát aktív békepolitíkáttak, ellentétben a dekadens békepolitikával, nineiv előbb-utóbb komoly viszályhoz vezethet. Hogy mind a mai
najiig nem sikerült a jobb megértést megvalósítani Magyarország és a kisantant államai
között, hogv 16 esztendővel a világháború után
még mindig nincs igazi béke a Duna völgyében. ezt az okot egyetlen tényben lehet megjelölni. A háború óta eltelt események hosszú
sorozatai azt mutatják, hogy szomszédaink távol voltak attól, JjQgy kibékülésre törekedjenek
Magyarországgal, de azt a célt tűzték ki maguk elé. hogy Magyarországot, a nemzetközi
élet aktiv és értékes alanyát az európai politika
aknratnélküli tárgyának színvonalára süllyeszszék le.

jugoszláv területről többezer magyart üldöztek ki.
/'zt a nyilatkozatot az egész világ sajtója nagy
— Sajnálom, hogv Benes őexcellenciája, aki
megdöbbenéssel közölfe Samálattal kell b^jélerfenem. hogy azok a hírek, amelvek szerint olvan esetekben, amelvekben ő nem volt köza kiutasításokat beszüntettek, nem felelnek meg vetlenül érdekelt, kiváló szolgálatokat tett a
a valóságnak. Péntek este a kiutaMtolitfk szá- béke ügyének, sohasem tudott, ha Magvarországról volt szó tárgyilagos álláspontra helyezmát kétezerben jelöltnm meg, ez a szám azóta
kedni.- A dunavölgyi államok sokkal inkább
háromezerre emelkedett.
egymásra vannak utalva és sokkal erősebb kö— Pénteki beszédemben — folytatta — Vllatelékekkel vannak egymáshoz fűzve, semhogy
go.san rámutattam arra. hogy
semmiféle kapcsolat sincs a terrorizmu* és n revizionizmus között.
A cseh megbízott ennek ellenére háborús és terror;>ta szándékot tula jdonitott ma is. A román
megbízott szintén kapcsolatot vélt látni a reviA delegátusok bizalmas tanácskozása után a
zionizmus és a terrorizmus között. Engedlek Tanács 11 óra után kezdte meg éjszakai ülését.
meg, megkérdezzem tőlük, vájjon ők n°ni lát- Fél 12 órakor megérkezett K á n y a Kálmán
na!: e sokkal szorosabb kapcsolatot 97. igazkfiliigvminiSztet a magyar kormány beleegyeságtalanság és a terrorizmus között? Pénteki í ző válaszával. A nagyközönség számára fennb' czcd.mben azt is kijelentettem, hoj»v 9 retartott padsorokban mindenki kitartott helyén,
víziós politika a Népszövetségi aíapokmánvfm
bogy szemtanúi legyenek a nehéz tárgyalás
épül fel.
után elért eredmény kihirdetésének.
E d e n előadó zsufolt padsorok előtt mély
Egyetlen jóakaratú államnak' sem
csendben olvasta fel
előadói jelentését.
!:Í5
— Az utóbbi napokban lefolvtatott tárgyalái:r:
•• •••M
sokon — mondotta —, a Tanács meghallgatta
••
mindkét fél álláspontját. Noha
•
A
sa felelősség kérdését a maga egészében nem is tisztázták,
itgy látszik, mintha egyes magyar hatóságokat
....
a marseillei mcrénvlet előkészítésére vonatkozó cselekménvekkel kapcsolatban legalább is
ül
gondatlanság miatt felelősség terhelné. Ezért
helyesnek gondolom, hogv a magyar kormány
maga folytasson le vizsgálatát és alkaltha*zon
megfelelő büntetéseket azokkal a hatóságokkal
szemben, amelyeknek vétkességét megállapíMINDENKI
taná. E célból megtett intézkedéseit pedig köMEGSZEREZHETI. jHHj
zölje a Tanáccsal.
— Ugv vélem — folytatta Eden —, Hogv a
A mai kor embere wm nélkülözheti a tölTanács kivánni fogja a tanulmányozását a tertőtollat, mégis sokan nem vettek eddig, mert
rorizmus elleni nyomást célzó nemzetközi fela jó toll drága volt.
lépés lehetőségeinek. A legőszintébb óhajomat
A megváltozott viszonyokat tekintetbe véve,
Parker árait m ó 1 y e n leszállította.
fejezem ki a jó egvetértés érdekében és annak
a bizalmamnak adok kifejezést, hogv kerülni
Csak az ár változott, a
fognak mindent, ami ezt & jó egyetértést megfelülmúlhatatlan mlnóség
zavarhatná.
Van szerencsém
világhírű service
a következő javaslatot
25 éves szavatolás
étfogadásra ajánlani:
változatlan maradt.
1.
Meg fog győződni r á » , hogy a leszállító«
A Tanács egyhangúlag fájlalja a merényleárak ellenére, a fulülmuihatatlan minőség
tet. amelv I. Sándor királynak és Barthounak
megmaradt, — tartálya törhetetlen permanlt,
halálát okozta. Elitéli ezt a gvülöletes bűncsetolla ékszerszerű««! MitaMÍt. Legfinomabb irílekményt, csatlakozik a jugoszláv nemzet és a
diummal ellátott h««c.ve c-.!ad«n nyomás ét
francia nemzet gvászához és azt kivánja. hogy
megerőltetés né'kll! siklik a paviron s minden
mindenki, akit felelősség terhel, vegye el bünléztartásho» találhat*
msgfeieJŐ tollhegy.
tetését.
A legpazarabb színválaszték.
1.
Parker gyártm. töltőtollak
P 16.00-tól
A Tanács emlékeztet arra, hogv minden álMont Blanc gyártm. töltőtollak P 22.00-től lamnak kötelessége, hogv területén semmiféle
Osmia gyártm. töltőtollak
P 8.80-tól
nolitikai célzatú terrorista ténvkedést ne mozEzenkívül nagy raktárt tartunk Melbi,
dítson elő. ne tilriön meg, továbbá minden álErwy és a többi márkás egészen olcsó,
lamnak kötelessége, hogv semmit el ne hanva.
de teljesen megbízható tollakból, amegol'on abból a célból, hogv megelőzze és meglyek garantált 14 karátos arany tollhegytorolja az ilven természetű cselekménVeket és
gyei már 4.00 pengőtől kaphatók.
hogv kőzremflkfidiék ugvane célból erre őt felKarácsonyi ajándéknak kiválóan alkalkérő kormányokkal.

alatti üzletében.

Nagy képkeretező miihelv.
mmá

egyiknek szenvedése ne hatna ki súlyosan á
többire is
— A román megbízott annak a kívánságának
adott kifejezést — fejezte be beszédét Eckhardt
hogy
közeledés jöjjön létre Magyarország és a kisantant államai között
Kijelentem, hogy a magyar kormány elvben,
mindig hive volt a dunai államok együttmükö-;
désének és számtalanszor kifejezésre juttattai
erre vonatkozó szilárd akaratát. De hogy a közeledés valóság legyen, szükség van arra, hogy
efcbket a szavakat cselekedelek kötössék. Magyarország hajlandó társulni minden olyan
őszinte erőfeszítéssel, amely a mostani helyzet
megjavítására irányul és amelyben nem találkozott azzal a rossz bánásmóddal, amelyben
idáig a kisantant államai oldaláról része volt.
Vasconcellos
hogy

elnök ezután azt a javaslatot tette,

válasszák meg Eden angol megbízottat
a kérdés

^

előadójává.

Az indítványhoz a Tanács tagjái , varamenmyien
örömmel adták hozzájárulásukat
E^en a megbízatást elfogadta.
Nyolc órakor az elnök az ülést felnig^sztertfe es
folytatását este fél Í1 órára tűzte ki.

Eden Javaslata az éiszakai Ülésen

QLCSOBB

LETT

m

mas csavariron-töltőtoll garnitúra Ízléses etuahan nagy választékban olcsón
beszerezhető.

WIRTH és RENGEY
Széchenyi-tér S.

Telefon: 22-21

3.

A Tanács előtt lefnlvt vitától és a mnfvr
kormánv
és a iugoszláv" kormány kö-

zött 1031-től
1034-ig
lefolvt
jegvzékváltásból is kitűnik, hogv különböző kérdő,
seket, amelvek terrorista elemeknek jugos7l-ív

területen kivül való kénzésére és tevékenvségé-

re vonatkoztak, nem intéztek el a jugoszláv
kormányt kielégítő módon. Tekintetbe véVe,
hogy ugv látszik, hogv egyes magyar hatóságok legalább is gondatlanság ritiatt felelősek
lehettek a marseillei merénylet előkészítésével
kapcsolatos események alkalmából, tekintetbe
véve másfelől, hogy a magyar kormánynak!
nemzetközi kötelezettsége tudatában kötelessé-»
ge késedelem nélkül minden alkalmas szankciót alkalmazni azokkal a hatóságikkal síem-»
ben, amelyek vétkessége esetleg rtfegállapitfátnék ; áthatva attól a meggyőződéstől, hogy a
magvar kormány el van tökélve, hogvfekötelességet teljesiti, felkéri a magvar kormányt,
hogy a Tanáccsal küzölie azokat az intézkedéseket, amelyeket e célból tett.
4.
A Tanács tekintetbe véve, Hogv a nemzetközi
terrorizmus elnvomására vonatkozólag a nemzetközi jog szabályai nem eléggé szabatosak,
elhatározta, hogy szakértői bizottság alakíttassak azzal a megbízatással, hogv tanulmányozza ezt a kérdést. Elhatározták, hogy a bizottság tíz tagból fog állani és Belgiumnak, Angliának, Spanyolországnak, Franciaországnak,
Magvarországnak. Olaszországnak, Lengyelországnak. Romániának, Svájcnak: és a Szovjet
tíhionak kormányai felkéretnek, hogy mánd-t
egyik egy-egy tagot nevezzen ki.

Eavbaesu haiárnzat
A javaslat felolvasása utáh az összes tanácstagok
Igennel Szavaztak. Az elnök a javaslatot egyhangúlag elfogadottriak jelentette ki.

Laval francia külügyminiszter kijelentette, hogy
a javaslat tolmácsolja a Tanács érzéseit és részstvesz Jugoszlávia gyászában. Most már a magyar
kormányon múlik, hogy a légkör megkönnyítése
bekövetkezzék.
Aloisi báró örömének adott kifejezést, hogy a
határozati javaslat olyan természetű vitát oldott
meg, airiely Nemzetek Szövetsége békés együttműködését megzavarhatta volna.

Az elnök éjfélkor berekesztette az ülést
A Tanács kedden délután tartja következő ülését,
az ülés tárgya a Saar-kérdés.
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A vasárnapi
törvényhatósági választások
részletes eredménye
Az V. kerületben nagy győzelmet aratott a nemzeti szabadelvű párt listája
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hetekig
tsirtó izgalmas választási küzdelem után vasárnap
vonult fel az urnákhoz Szeged közönsége, hogy
megválassza a szegedi parlame«be az uj városatyákat, a törvény értelmében k"rsolt városatyák
helyére. Ilyen nagyarányú küzdelem régen volt
Szegeden. A szavazás kevés kivétellel mindenütt
rendben és nyugodtan folyt le. A közönség elég
nagy érdeklődést tanúsított a választás iránt, a választók jelentékeny része leszavazott, de a választás
ujabb bizonyíték a választási rendszer
tarthatatlansága
mellett.
A legtöbb kerületben mindenki harcolt
mindenki
ellen, a leghevesebben talán épp r-ok ellen, akikkel közös listán indult.
A pártok és a jelöltek erősen dolgoztak egészen
az utolsó pillanatig. A város tele volt kortesautókkal, amelyek egyenkint szállították az urnákhoz a
szavazókat és a szavazóhely: "^ek előtt, valamint
a pártirodákbán mozgalmas volt az élet ep.éöz na:
az eredmény megállapításáig, ami a legtöbb lr-lyen
este tiz-tizenegy óra körül következett be.

Ferenc, Vadász Ferenc, Kozma Ferenc, dr. Csekey István, dr. Gyuris István, Schmidt József, Dáni
János, dr. Ernyey István, dr. Berkes Pál, vitéz
Varga Antal, dr. Hunyadi János, Faludi Sándor,
Báló Imre, Dobó Géza, Czöndör József, Hegyesi
János, Wagner Gyula, Rózsa Illés és Peták Nándor.
Rendes mandátumhoz jut a hetedik kerületben
dr. Csekey István egyetemi tanár, miután dr. Tóth
Imre az itt nyert mandátumáról lemond és a tizenötödik kerületben szerzett mandátumát tartja meg.
A tizenkilencedik kerületben sorshúzás dönti el,
hogy kié lesz a mandátum, mert Szélpál Benő és
Pap Vince egyformán 439 szavazatot kaptak. A tizenn\ olcadik kerületben az egyik póttagságot dön-

meg petíciónál ják a választás

mindkét helyen azért, mert a szavazatszedő küldöttség elnöke elfogadott két-két érvénytelen szavazatot olyanoktól, akiknek neve nem
szerepelt
a névjegyzékben.
A két exponált frontharcos jelölt, Szeitz Ferenc
és Schwann János csak póttagként került ki a küzdelemből a tizenkettedik
kerületben, de Szeitz
mégis mandátumhoz jut, mert Körmendy Mátyás
bejelentette, hogy ebben a kerületben nyert mandátumáról
lemond.

Akik kimaradnak

A választás eredménye szerint igen sok mandátum cserélt gazdát. Kimarad az uj közgyűlésből
dr. Ujj József, dr. Kelemen László, Kecskés István,
dr. Tóth László, Cziegler Arnold, lritz Béla, Szűcs
Imre, dr. Valentiny Ágoston, Takács Béla, Petrik
Antal, Dobóczky Szilveszter, Szabó
Imre,
Szél
József, Horváth István, Masa Miklós, Császár Rudolf, Pálfy Ferenc, Hegedűs Bite János, Kovács Fe-

Az uf városatyák
U j tagjai lesznek a közgyűlésnek dr. Szalay József, Ugi Géza, Franki Antal, Szögi Géza, Rainer

Belvárosi flórt

Kedden

A dl?dalmas

CLEOPATRA

MHU vilftgiilm-e

XIII. választókerület

I. választókerület

Rendes tag: dr. Berkes Pál. póttag: Kovács
István.

Rendes tagok: Szalay József és dr. Bodnár
Géza, póttagok: Rózsa Béla és Reich Miklós.

Széchenyi MOZi

Kedden és szerdán
O u i t a « Fröhllch nagy filmje

3-as huszárok

Kémdráma

K o r Z Ő MOZÍ

5, 7, 9.

Kedd

Báró Eölvös József költeménye

-

8zerda

MEi.'AGYOTT Moso
GYE3MEK
kne

Í. Titikzaios légiós

Rendes tag:
Gyula.

Ugi Géza,

póttag: vitéz

"—^fi

Kiss

III. választókerület
Rendes tag: dr. Szögi Géza és Franki Antal, póttagok: Hoffer Jenő és Tápay Dezső.
IV. választókerület
Rendes tag: Reiner
Bakonyi Imre.

Ferenc,

póttag: vitéz

XIV. választókerület

—

Rendes tag: vitéz Varga Antal, póttag Tichy
Antal.

XV. választókerület

Rendes tagok: dr. Tóth Imre és dr. Hunyadi
János, póttagok: Kövecs József és vitéz Varga
Antal.

XVI. választókeriilet
Rendes tag: Kispéter Lőrinc, póttag:
Back Károly.

begaván|

XVII. választókerület

V. választókerület
Rendes tag: Pásztor József és Vadász Ferenc, póttagok: Kertész József és Rácz Antal.
VI. választókerület
Rendes tag: Kozma Ferenc, póttag: dr. Falcione Kálmán.
VII. választókerület
Rendes tagok: dr. Berecz János és dr. Tóth
Imre. póttagok: dr. Csekey István és dr. Türr
Aladár.
VIII. választókerület
Rendes tagok: dr. Gyuris István és Schmidt
József, póttagok: vitéz Csányi János és Dobó
Ignác.
IX. választókerület
Rendes tag: Dáni János, póttag: Valentiny
Ágoston.
X. választókerület
Rendes tagok: Körmendy Mátyás és dr. Ernvev István, póttagok: dr. Grassely Károly és
Markovics Szilárd.
XI. választókerület
Rendes tag: Kiss Bálint póttag: Peták F<
renc.
XII. választókerület
Rendes tag: Körmendv Mátyás és v. dr. Gárgván Imre, póttag: Szeitz Ferenc és Schwann
János.

Rendes tag: Faludi Sándor és Szabó Imre,/
póttag: Gresz István és Tarr József.

XVIII. választókerület
Rendes tag: Czöndör József, póttag:

zsef•

Papp Jó*'

~
XIX. választókerület

Rendes tagság sorshúzással lesz
pál Benő és Papp Vince között.

eldöntve

XX. választókerület
Rendes
Emil.

tag: Hegyesi János, pátiig:

Fodor}

XXI. választókerület
Rendes tag: Wagner Gyula, pótUig:
renc.

Pálfy Fev

XXII. választókerület
Rendes tag: Rózsa Illés, póttag:
wald Kristóf.

dr. Rekten-í

XXIII. választókerület
Rendes
nos.

tag:

Csányi Sándor, póttag:

Tóth Já-

XXIV. választókerület
Rendes tag: Peták Nándor, póttag:
renc.
XXV. választókerület
Rendes tag: Papp János, pótig:

Kovács Fe-

Becsev László.

A szavazatok aránya
Egyesült P o l g á r i

I. választókerület
Szövetkezett Városi Balpárl jelölt Jel:

5, 7, 9

A liberális párt programjával mandátumhoz jutott ezen a választáson dr. Bodnár Géza, Pásztor József, Vadász Ferenc és Franki Antal. A liberális
párt közgyűlési számaránya a választás után sem
változott, a párt képviselői ugyanolyan számban
kerültek a közgyűlésbe, mint legutóbb. Négyet sorsoltak ki, négy liberális városatya kapott uj mandátumot.
Két uj szociáldemokrata városatya kapott mandátumot: Dáni János és dr. Berkes Pál. Mivel a sorsolás alkalmával a szocialista városatyák közül csupán dr. Valentiny Ágoston esett ki, a szociáldemokrata párt egy mandátummal
megerősödött.

A választás részletes eredménye a következő:

ÍI. választókerület

eredményét,

Eggyel lübb ellenzéki
mandálun

Akik mandátumot kaptak

Éles volt a küzdelem
az I. kerületben,az V. kerületben is, bár a harc kimenetele a nemtelen hajsza és ismeretes komplott
ellenére sem lehetett kétséges. Hiába f rták meg
a liberális párt listáját, hiába folyt heteken keresztül az aknamunka a listavezető Pásztor József ellen, a kerület polgársága Pásztort — amint várható volt — fölényes győzelemhez juttatta.
A nyolcadik és a tizenkettedik kerületben is
kemény küzdelem folyt, itt is az egyéni akciók
mutatták meg a választási rendszer tarthatatlanságát és ez a rendszer akadályozta meg az ellenzék
fölényes győzelmét.
Két kerületben, a tizedikben és a tizenegyedikben — hir szerint —

tötték el sorshúzás uján Paplogó Péler és ilárki
Lajos között. A sors Márki Lajosnak kedvezett.
A tanyai kerületekben számszerűleg igen szép
eredményt ért el az ellenzék, amelyre, több, mint
2800 szavazat esett A tizennyolcadik kerületben három mandátum közül kettőt szerzett meg a Rassay-párt Dobó Géza és Czöndör József személyében.
A többi Ifnyai kerületben az ellenzéki tömegek ereje a különböző listák között, szétforgácsolódott, ile az
ellenzéki listákra leadott szavazatok összege lényegesen meghaladja a kormánypárt szavazatszámát.

Fodor Jenő 326
dr. Polgár Péter 284
dr. Palócz Sándor 274
dr. Landesberg Jenő 488

E^vesült Polgári Pártok:

III. választókerület
Szövetkezett Városi Balpárt jelölt jei:

Egyesült Polgári Pártok:

II. választókerület
Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei:
^

\

Ugi Géza 765
vitéz Kiss Gyula 711

Müller Dezső 450
dr. Kersch FerenC 540
Pleskó András 460
Franki Antal 653

dr. Bodnár Géza 746
Reich Miklós 695
Rózsa Béla 708
dr. Szalay József 857

Bozóky József 430
Lantos Béla 460

Pártok:

Kecskés István 587
Hoffer Jenő 631
dr. Szögi Géza 808
Tápai Dezsó 615

Á
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es u«évre l e s z á l l í t o t t á r b a n kályhák, tűzhelyek, korcsolyák. Occásíó! ZOfflánC és
alumínium edénv é s z s í r o s bedöniüsben . ' ő s z e r e k .
IV. választókerület
Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei:
Szigyártó Albert 226
Rudolf Ernő 233
*
Egvesült Polgári Pártok:
vitéz Bakonyi Imre 480
Reiner Ferenc 595
V. választókerület
Szövetkezett Városi Bnlpárt jelölt ¡ti:
Pásztor József 538
Rárz Antal 379
Kertész József 424
Vadász Ferenc 468
A ha jsza bírólistáján:
Gábor Arnold 314
VI. választókerület
Szövetkezett Városi Balpárt jelölt iei:
Dénes Leó 153
Vörös József 136
Egyesült Polgári Pártok:
dr. Falcione Kálmán 337
Kozma Ferenc 433
VII. választókerület
Egyesült Polgári Pártok:
dr.
dr.
dr.
dr.

Berecz János 902
Csekev István 528
Tóth Tmre 658
Türr Aladár 478

Nem hivatalos lista:
dr. Hunvadi János 436
Takács Ferenc 376
VIII. választókerület
Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei:
T,á jer Dezső 620
Pásztor József 588
Tritz Béla 636
Dobó Ignác 661
Egyesült Polírárl Pártok:
vitéz Gsánvl János 662
dr. Gyuris István 665
Korom Mihnlv 658
Schmidt József <*p,3
IX. választókerület
Szövetkezett Városi Bnlpárt je'öH>c'dr. Valentinv Ágoston 557
Dnni János 564
Egvesült Pob.'Sri Pártok:
Csobnnnv Dániel 267
Gábor (IvŐrgv 294
X. választókerület
Szövetkezett Városi Bn'nárt jelöltjei:
Pásztor József 449
Lájer Dezső 467
Markovjcs Szilárd 518
Ernszt Sándor 4&4
Egvesiilt Polgári Pártok:
Körmendv Mátvás 578
dr. Ernvei István 535
Juhász János 501
dr. Grassellv Károly 52'.'
Nem hivatalos lista:
dr. Kormánvo* Benő 15!
Peták József 105
Bobota Bálint 44
Tóth István 35
X I . választókerület
Szövetkezett Városi Bnlpárt jelöltjei:
dr. Valentinv Ágoston 230
Égőd Andor 293
Nem hivatalos lista:
Cserép Sándor 101
Tóbiás Imre 12Ó
Egyesült Polgári Pártok:
Kiss Bálint 377
Peták Ferenc 319
WMOTOHHMHMKnaRigiTC^.1 -

Nem hivatalos lista:
Szenessy Ferenc 187
dr. Lévay Ferenc 127
X I I . választókerület
Egyesült Polgári Pártok:
Körmendy Mátyás 634
v. dr. Gárgyán Imre 603
ifj. Schwann János 558
Szeitz Ferenc 560
Független lista:
dr. Cserzy Mihály 416
I>antos Béla 235
Tömörkény László 443
X I I I . választókerület
Szövetkezett Városi Balpárt jelöltlei:
dr. Berkes Pál 466
Kovács István 464
Pártonkívüli lista:
Petrik Antal 337
Takács Béla 393
Egyesült Polgári Pártok:
ifj. Schwann János 281
XIV. választókerület
Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei:
Lakó Antal 145
dr. Tóth László 161
Egyesült Polgári Pártok:
Tichy Antal 467
vitéz Varga Antal 471
XV. választókerület

Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei:
Dobóczky József 381
Kovács István 321
dr. Tóth László 315
Galiba Imre 320
Egyesült Polgári Pártok:
dr. Tóth Imre 560
dr. Hunyadi János 558
Kövecs József 541
vitéz Varga Antal 512
^fl.

választókerület

Egyesült Polgári Pártok:
Kiepéter Lőrinc 439
bégavári Back Károly 286
Nem hivatalos listai.:
Faludi Sándor 273
Nem hivatalos lista II.:
Dobóczky József 135
X V I I . választókerület
Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei:
Olejnyik József 796
Horváth József 785
Trischler Ferenc 763
dr. Adler Dezső 774
Egvesült Polgári Pártok:
Faludi Sándor 1233
Gresz István 957
Szabó Imre 1156
Tarr József 885

MI történt a X. kerületben
(A Bélmagyarország munkatársától.) A X. kerületben az egységespárti kortesek erőszakossága
miatt szinte minden képzeletet felülmúlt és emiatt
súlyos incidens történt a délutáni órákban. Ernszt
Sándor, a balpárt egyik jelöltje a szolgálatot teljesítő dr. Hamar Zoltár fogalmazónál panaszt tett
az egységespárti kortesek ellen, mire a fogalmazó
több tanú szerint ezt válaszolta: „Ha maga is egyíégespárti lenne, magának is szabad lenne". Ernszt
azt felelte, hogy neki nem lehet előírni, hogy milyen párti legyen. Heves szóváltás következett,
majd a dolog azzal végződött, hogy a fogalmazó
Ernszt Sándort bekisértette az őrszobára. Közel
két óráig tartották Ernsztet az őrszobán, 1

mazó azután legazoltatta és elbocsájtotta az őrsszobáról. Értesülésünk szerint Ernszt Sándor ebben a*
ügvben feljelentést tesz.
Később ugyancsak a kortesek viselkedése miatt
Markovics Szilárd mérnöknek, a balpárt egyik jelöltjének is összeütközése támadt a fogalmazóval,
később pedig az iskola igazgatójával, Szabó Jánossal. Ennek az esetnek Is folytatása lesz.
A rendőrségen kijelentették, hogy az ügy kivizsgálás alatt áll, egyelőre nem nyilatkoznak. Ernszt
efly pillanatig sem volt letrtóztatásban — mondották —, ellenben igazoltatás végett szabályszerűén
az őrszobára kisérték.

A pallói választásokon

(elles g g d z e l m e t a r a t ó i t a z e l l e n z é k
A Kossutb-párt és a szociáldemokrata párt m 7 nd a 10 man*
dátumot megszerezte
(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Vasárrjp zajlottak le Makón és Csanád vármegyében á
törvényhatósági tagválasztások igen élénk érdeklőü l mellett. Küzdelem csak Makón tolt, ahol többeri
¿ avaztak, mint legutóbb és ahol a kormánypárt
n.inden agitációs és korteseszközzel igyekezett elhódítani az ellenzék kisorsolt mundátumait. Az
ellenzéket összesítő Kossuth-párti és szociáldemokrata választási blokk kizárólag a választók lelkesedésére számított és nem is csalódott. Mind a
három makói kerületben egész teljességében ai
egyesült ellenzék listája győzedelmeskedett. 10 rendes és 12 póttagot választottak Makón s mind a 10,
illetve 12 törvényhatósági tag ellenzéki lett.
Megválasztották az I. kerületben dr. Kolonics József, Márton Bálint Kossuth-párti rendes és Szabó
János, Galamb Ferenc, Köteles Sándor és Kurusa
András póttagokat.
A II. kerületben ifj. Bitó Sándor, dr. Kiss Károly
Kossuth-párti, Kotroézó József szociáldemokrata

rendes, Erdei Ferenc (Kigyó-ucea), Diós Sándor, Gy.
Varga Sándor és Németh Imre póttagokat
A III. kerületben dr. Kolonics József, H. Seabó
Imre Kossuth-párti, Kotroczó József és Farkas Imra
szociáldemokrata rendes, Siket Sándor, Jáksó Pál,
Gazdag Péter és Körösi István póttagokat
Az egész vonalon elbukott kormánypárti listán
szerepelt dr. Galamb Sándor, az egységespárt elnöke, S. Bálint György felsőházi tag, Nagy Ernő gazdavezér, Grün Imre, a hagymaszindikátus elnöke,
Erdélyi Antal, az egységespárt makói szervezőtitkára is.

A községi kerületekben a kormánypárt győzött,
mert a legtöbb helyen ellenzéki mozgalom nem lehetett, ahol az ellenzéki szervezkedés régebbi keletű,
ott megegyezéses listák is futottak. Vidéken SWTGZtek Uiaguknak törvényhatósági mandátumot dr.
Petrovics György, Makó országgyűlési képviselője
és dr. Kuhár Lajos, az egységespárt szervező-titkára.

^1'lU^IHBBaMaaB^BBMnMnDBÍHB^HBBtaÉÉMnaBBranM^BMMi

Magyar festőművészek állandó kiállítása

Tisza Lajos
kőrút

42|i.

Hazánk legkiválóbb világhírű művészeinek csodásan szép, sikerült müvei, többszáz kép gyöflvörüen bekeretezve. Hihetetlen
olcsó árak, legkényelmesebb fizetési feltélelek mellett.
" Keretezést vállalunk részletre i
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Befejezi döt! Borozsmási
a fegyelmi vizsgálat
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Három
nőnappal ezelőtt dr. Csergő Károly, Csongrádmegye alispánja többféle szabálytalanság miatt Kiskundorozsma község vezetőségének
több tagját
felfüggesztette állásából
és fegyelmi vizsgálatot
indított ellenük. Egyidőben arról is szó volt, hogy
Csongrád megye képviselőtestülete a szabálytalanságok miatt felfüggeszti Dorozsma autonómiáját
és a község vezetését a belügyminiszter kormánybiztosra fogja bfcni. Később azonban ugy határozott a képviselőtestület, hogy az autonómia ügyéb:,n majd a* kor fog érdemileg határozni, ha a
közigazgatási vizsgálat. Dorozsmán befejeződik.
Ugyancsak dr. Csergő alispán megbizta dr. Borbély Károly vármegyei árvaszéki elnököt, hogy
mint a fegyelmi ügyek vizsgálóbiztosa kihallgatásokat eszközöljön Dorozsmán és folytassa le minden irányban a vizsgálatot.
A vizsgálóbiztos, értesülésünk szerint szombaton befejezte vizsgálatát és a vizsgálat eredményét a jövő héten terjeszti az alispán elé, aki a
belügyminiszternek tesz jelentést. így rövidesen
eldől, megmarad-e továbbra is Dorozsma község
autonómiája, vagy pedig kormánybiztos kerül a
község élére.

Szerelmi háromszög,
amelynek mindegyik tagja
más fogházban ül
(A

'magyarország

munkatársától.)

Boda Pé-

ter Zákány-ucca 6. szám alatt lakó kovácssegéd
három évvel ezelőtt, amikor Pestről hazatért Szegedre, magával hozta Fullajtár

Erzsébet nevü is-

merősét, aki később a szegedi rendőrségnek is jóismerőse lett. Boda és a lány békésen éltek együtt,
arrrig a lány meg nem ismerkedett Boda barátjával, Kiss Józseffel. Egyik reggel, amikor Boda eltávozott hazulról, Fullajtár összecsomagolt és átköltözött Kisshez. De estére már megbánta a dolgot

visszament Bodához, azzal, hogy meggon-

dolta a dolgot, nem marad Kissnél. Boda megbocsájtott és a lány kérésére elment Kisshez a holmiért. A két barát azonban a nő miatt csúnyán
összeveszett. Kiss felkapott egy baltát
többször fejbeverte

és azzal

barátját és riválisát.

nagynehezen kicsavarta kezéből a baltát

Boda
és ki-

dobta az udvarra, de Kiss onnan ismét visszahozta és újra Bodának esett, aki erre zsebkésével
mellbeszurta. Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek, de életben maradtak. Kisst annakidején
a baltásverekedésért el is

Ítélték, büntetését

ki

is töltötte. Azóta más ügy miatt ÜL
Boda most került

elő egyik

fogházból,

őt

hétfőn vonta felelősségre a szegedi törvényszék.
A tárgyaláson kiderült, hogy a
Fullajtár Erzsébet is ül, valahol

verekedés oka:
Márianosztrán.

A biróság Bodát bűnösnek mondotta ki a bicskázás miatt és ezért egyhónapi

és 20 napi

fogházra

Ítélte, az Ítéletet pedig eddigi fogvatartásával kitöltőt tnekvette.

ne lessen rossz fát a tűzre!
mikor

olcsón

kaphat jót

Klein B. Vilmos R . T. telepén

T e l e f o n 23—37.

(Püspök bazár udvarán)

ilátralékos könyvelésekel feldolgoznak,
mérleget, társas elszámolásokat elkészítenek é s f e l ü l v i z s g á l n a k , —
k ö n y v v i z s g á l a t esetén mint

ellen szakéríők
érdekeit legjobban védjük meg.

H O F i ü U E R TESTVÉREK
adó és könyvszakértők
BUDÜPESI, IV. MÚZEUM H l 7 . Tel: 89—757.
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Ötnapos statárium után
Jugoszlávia beszüntette
a tömeges kiutasításokat
Hétfőn kél kiufasiíolí család érkezeti Szegedre

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hétfőn
reggel menetrendszerinti pontossággal
érkezett
meg a rókusi állomásra a röszkei vonat, szomorúan izgalmas napok után az első, amely nem hozott magával egyetlen menekültet sem. Az állomásfőnökség fél hét után kapta csak meg a jelentést Röszkéről, hogy a trianoni határon reggel
nem dobtak át Jugoszláviából kiutasított magyarokat és igy nincs szükség semmiféle előkészületre. A közönség természetesen nem tudta, hogy
szünet állott be a kiutasítások terén és igy az
állomás körül a reggeli szürkületben hétfőn is
nagy tömeg verődött össze. Kivonultak az egyetemi hallgatók is, hogy elvégezzék segitő munkájukat, amelyre most kivételesen nem volt szükség.
A szünetet az illetékesek többféleképen magya-

rázzák. Vannak, akik azt
következtetik belőle,
hogy
a jugoszláv kormány a nemzetközi felháborodás hatására elrendelte
a kiutasítások megszüntetését,
de vannak olyanik is, akik ugy vélik, hogy az
üres reggeli vonat az ünnep természetes
következménye. Vasárnap a jugoszláv hatóságok is hivatalszünetet tartanak és igy a reggeli transzportot nem állíthatták össze. Annyi bizonyos hogy
a határon túlról érkezett hirek szerint vasárnap
nem mutatkoztak a határmenti községekben azok
a tünetek, amelyek eddig mindennaposak voltak,
nem érkeztek a
határállomásra a Délvidékről
összeterelt kiutasított családok.

A hétfői vonattal
nyolc menekült érkezett Szegedre
Az esti vonattal nyolc menekült érkezett a rókusi
állomásra, két család, az egyik Palánkáról, a másik Kanakról való.
Bencsetter Sándor harminc éves szijgyártósegéd
1922 óla lakik megszállt területen, a jugoszláv állampolgárságot nem tudta megszerezni. Most feleségével és kisfiával együtt utasították ki azonnali
hatállyal, a csomagolásra mindössze 2 órai ideje
volt
A menekültek elmondották, hogy nem tudnak
ujabb híreket a további kiutasításokról,
mert a
kiutasitási parancs közlése óta állandóan a legszigorúbb őrizet alatt állottak, senkivel sem érintkezhettek, nem hagyhatták el egy pillanatra sem
a községházát, azután pedig a vonatot. Útközben
nem láttak semmi olyant, amiből arra következtethetnének, hogy további nagyobbarányu kiutasításra kerülne a sor.

A hznps

filmgép előtt

A FOX-hiradó operatőrjei vasárnap este érkeztek meg autóval, teljes felszereléssel
Szegedre,
hogy itt Amerika számára hangos filmfelvételeket
készítsenek a kiutasitottakról. Kinn voltak reggel
a rókusi állomáson, ahol azonban nem akadt dolguk, de délben a rókusi iskolában sok
felvételt

késziteltek az ott elszállásolt menekültekről. Lefényképezték az ebédosztást, fotointerjut
csináltak
több ménekülttel, majd a felvételnél jelenlévő Wallace R. Deuel, a Chicago Daily News
Szegedre
küldött munkatársa állt a mikrofon elé karján egy
kis menekült Jiucskával és részletes magyarázatot
fűzött angol nyelven a filmriporthoz.
— Azt üzenem honfitársaimnak — mondotta többek között —, hogy fellázad minden emberi érzés az ellen, ami itt történt, amit itt láttunk és amiről ezek a filmek teljes hűséggel beszámolnak, a i
ellen, hogy a magyarok ezreit lökték át minden
előzetes figyelmeztetés nélkül azonnali hatállyal a
határon, a legnagyobb nyomorba taszította őket
anélkül, hogy holmijukat magukkal hozhatták volna. Nem hozhattak el mást, csak ami két kezükbe
belefért, örömmel és meghatottsággal látom, hogy
a magyar kormány és a szegedi hatóságok milyen
nagy szeretettel gondoskodnak ezekről a harsanná te., m a g y a r o k r ó l . . .
Az érdekes filmfelvétel alkalmával jelen volt a
tornacsarnokba M Bárányi Tibor fői.^án is, valamint a Szegeden tartózkodó olasz, angjol, amerikai és cíztrák újságírók.
Hétfőn délelőtt megérkezett Szegedre a párisi
Figaro munkatársa, valamint Reginald Steed, •

0 e CM AT. y AR ORSZÁG
,Daily Express" munkatársa, kedden reggel érkéz- , fálni valójuk, mert a rókusi tornacsarnokban élnek meg a Metró Co]dwyn /ilmvdllalat oper^- helyezett nyolcvan menekült közül hatvan hétfőn
tőrjei, akiknek valószínűleg már nem lesz fotogra- | éjjel Budapestre utazott.

Belgrád beszüntette
a statáriális tömegkiutasitásokat T
Belgrádi jelentés szerint a jugoszláv kormány beszünlette a magyarok további kiutasi.
tását.
A kiutasítások állítólagos megszüntetésével
kapcsolatban a londoni Daily Express azt ir ja,

| hogy ez Pál régensherceg intézkedésére történt. A lap szerint az angol kormány nem hiva| talos utón értesítette Pál herceget, hogy eli'élik
. a kiutasításokat
I
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Szeged a menekültekért
A viros társadalma egyre fokozódó áldozatkészséggel siet a tűzhelyük mellől elüldözött délvidékiek támogatására. Tömegesen futnak be a
természetbeni és a pénzadományok, amelyek között talán a legkedvesebb Franco Vellani" Dtonisi
olasz újságírónak, a Giornale d' Italia és a Corriere. della Sera Szegedre küldött munkatársának
százpengős adománya. A rendkívül rokonszenves
olasz újságíró már napok óta Szegeden tartózkodik, minden menekült vonat érkezésénél jelen
van az állomáson és hatalmas tudósításokat telefonál éjszakánkint Bolognába és Milanóba.

Gyula élelmiszer, dr. Magyari élelmiszer, Halmos
Arpádné élelmiszer, Kohn Benő élelmiszer, özv.
Brendörfer Keresztélyné élelmiszer, Dittróy százados élelmiszer, Schöffer László élelmiszer, Benedikt György élelmiszer, ruhanemű, Elek Erzsébet élelmiszer, Simon Viola ruhanemű, Bognár Anna ruhanemű, Farkas
Ilona élelmiszer,
Modera Mária élelmiszer, Muth Béláné élelmiszer,
Magda Margit ruhanemű, N. N. cigaretta, Bibó
Irén ruhanemű, Kovács Mária élelmiszer, dohánynemű, Vitusz Ibolyka cukorka, N. N. 1 swetter, N. N. ruha, sapka, trikó, Bognár Erzsi ruhanemű, vitéz Vörös
Bárányi Mihály 15 drb
Hétfőn délelőtt a szegedi moziérdekeltségek
zsemlye, Szögi Endréné 25 drb péksütemény és
küldöttsége kereste fői dr. Pdlft] József polgárédesség. Többen bejelentették, hogy néhány kir-r-.tcrt, akinek ' ^jelentette, hofv a Széchenyiutasított személy ellátását vállalják, így: Szatmáry
Mozibnn pénteken három előadást tartanak a
Sándorné városi kezelőnő 4—5 éves kisfiú vagy
menekültek jattéra. Az előadások teljes pénztári
bevitelét fordítják erre a célra. Lehet, hogy pén- leány nevelését vállalja, özv. Sonkolya Bálintné
egy-egy menekült idős asszony eltartását vállalja,
teken mutatják be először a rókusi állomáson a
Borka Lászlóné Vaspálya-ucca 1. (Alföldi étkezmenekültekről fölvett hangos filmriportot is.
de) két leány vagy asszony 2—3 hónapi eltartását
Ujabban a következő adományokat nyugtáz- vállalja, Jungreis Ábrahám rabbi kiutasított hitzák:
sorsosainak ellátását vállalja, Tunyogi-reálgimnáördögh Jánosné élelmiszer, Neu Károly cukorzium 6—16 év közötti árvafiu nevelését vállalja.
kák, dr. Kovács József, Magay-, Szádeczky-, Mé- Szabadi J. három személy ellátását, lakását nészöly- és dr. Buza-caaládok élelmiszer, Patzauer
hány napra vállalja, Pleskó N. néhány személy
Dezső ruhanemüek, Regdon Imre cukor-, játék,
ellátását vállalja. Ezeken kívül a népjóléti ügyLeányliceum, Zrínyi Ilona cserkészcsapata élelosztálynál számosan jelentkeztek és a kiüldözötmiszer, Dóczi Szilveszter élelmiszer, Baráth Jóteknek lakást, ellátást ajánlottak fel.
zsef élelmiszer, özv. Törteli Ferencné élelmiszer,
Sikorízky Rózsi élelmiszer, ruhanemű, Aprl FeA „Szeged — Délvidékért" folyószámlára a Szerencné cipők, Linoleumipar cipők, N. N. élelmiged-Csongrádi Takarékpénztárhoz ujabban a köszer, Irgalmas nővérek élelmiszer és ruhanemű, vetkező pénzbeli adományok érkeztek:
dr. Relch Zoltánná élelmiszer és ruhanemű, Elek
Szegedi szabadelvű párt vezetősége 100, Kiss
Sándor ruhanemüek, Tóth Józsefné élelmiszer,
Sándor ny. vár. tisztv., Debrecen 10, Sebők FeKirály Mihály élelmiszer, N. N. élelmiszer és ru- renc 2, Galamb Sándor ur gyűjtése 203.10, Szent
hanemű, Almási István élelmiszer, Gombos Gézá- Ferenc III. rendje szegedi rendközössége 20, Sylné élelmiszer és ruhanemű, Felsőipariskolai hallvánia fakeresk. rt. 100, Sauerwald Bálint 3, dr. Kógatók élelmiszer, Biró István élelmiszer, gyufa,
sa Gáspár ügyvéd 20, Häuser Rezső Sándor igazcigaretta, Szent Vince Egyesület élelmiszer, Víg
gató 5, Ujszegedi Népkör 5, Ujszegedi tisztviselők

A DELMAGYARORSZAG
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van a hősök szobrán. Meg is nézheti. Arany betűkkel fénylik a neve. — No, ott az ajtó! — Mozogjon! No! Mars!
Elöntött a keserűség s az arcába akartam vág2
ni, de valami visszatartott. Nem tudom, mi. Talán az ájult asszony első felhördülése, talán a régi házam ismerős levegője, vagy az előttem álló
legénykének, Mártonkának, szánakozó tekintete.
Nem csináltam hát semmit: álltam magamba ropA sikoltásra előfutott az istállók közül egy
panva.
tizenhat év körüli bajusztalan legény-gyerek. Fél— Gyerek, nem értesz!? Lökd ki! — parancsolt
térdre ereszkedett az alélt Boris mellé és szánafeleségem férje, de a gyerek nem mozdult. Alit,
kozva kérdezte:
mint az a bibliai sóbálvány a szodomai uton. Nem
— — Mi baja, anyám?
mozdult, csak a szeme csillogott lelkéből egy daÉreztem, hogy megáll bennem a szívverés. Ugy
rabot. — Talán csodát tett az Isten és a gyermek
állhattam ott a sápadt alélt előtt, mint egy hamegérezte, hogy én vagyok az apja... Nézett rám.
lálraítélt. Arcomat befutotta a veríték, szemem
Szerettem volna megölelni, arcon csókolni, százkldü'ledt s d igád* halántékomon átveri a vér kékszor és azt súgni fülébe: Mártonka, édes fiam,
sége. Igen: ugy állhattam ott. Előttem félholt feén vagyok az apád; nem haltam meg a háborúleségem és... és a fiam. Nem tudtam, melyikhez
ban, csak épen eltemettek. — Nem szóltam semszóljak: „Édesem, megjöttem!"
mit: kibotorkáltam. Kint megugatott a kutya és
Egy férfi Is jött elő valahonnét Rémülve kapnem szólt rá senki.
kodott ide-oda, kendő után, vizeskancsó után.
Még aznap otthagytam a falut. Éjjel-nappal,
Segitettem nekik bevinni az ájultat. Mosdatták,
fáradtan,
éhesen léptem az országutakat. Irtózva
dörzsölték, ecetet szagoltatlak vele. Néztem őket
menekültem a régi falumból, szeretteimtől. Nem
szótlanul. Nem törődtek ők se velem, csak a siró
mertem hátra nézni, mert rettegtem tőlük, mint a
kisleány né/rit könnyein át rám megvetőn, gorombán. Óh, liár ne nézett volnál Olyan volt sze- bűnömtől. Mentem az éjszakában és kérdeztem
a széltől, sötéttől, meg attól a két csillagtól: „Memo vádoló csillogása, mint a kárhozatom.
lyik út vezet vissza Szibériába?"
— Apa, — sióit egyszer csak a lányka s meg... Most itt vagyok több, mint száz kilométerrántotta a férfi kabátját, — mit csinált ez a bányire minden régi ismerősömtől, öt éve nem halcsi anyának?
lottam az enyémekről egy szót s ők se tudhatnak
Ekkor nézett meg először a férfi. Kutató, harólam semmit. Dolgozom. Gyűjtök. Egy-két év
ragos volt a szeme.
múlva ismét lesz házam, lovam, földem és... és
— Kicsoda kend? — förmedt rám gorombán.
talán fiam is.
— Ennek az asszonynak az ura, — válaszol— Fia? — csodálkoztam rá.
tam.
— Hét csak nem dolgozok, gyűjtök hiába?
— Eszelős kend! — Márton, lökd ki! — Ha
n a g a lenne az ura, — kapkodta felém vörös fe- Máxlonkának szántam mindenemet.

A csillagok

lét. — akkor én ki volnék? Mi? A j első ura, ott

Elhallgatott. Fejét ismét hátrahajtotta az epei>

1934 aecemFer l í .
otthona 10, Szegedi vasutas iskola 50, Király König Péterné 3, dr. Apczy Ernő 10, özv. Jezernitzky
Akosné 10, Rosenfeld Vilmos gazdálkodó 5, Katolikus Leányok Országos Szöv. délkeleti csop. 20,
Szegedi Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete
73, Epstein Hugó 10, Spitzer Lajos 10, Tomory
Mihály 10, M. kir. áll. 10. földmér. felügy. mérnöki
tisztikara 20, Váll Ferenc és neje 10, Kiss Ferencné 5, Kiss Ferenc miniszteri tanácsos 5, v. Vén Pál
százados 5, Szeged sz. kir. város nyugdíjasainak
egyesülete 10, Szegedi izr. hitközség 200, Józsa 2.
Egyetemi Luther Szövetség 25, Dants Gyula 2, Kis»
péter Lőrinc 10, Löbl Adolf 10, Szegedi m. kir.
postáig, és m. kir. postahiv. személyzete 100,
Chevra Kaddisa Szeged 100, Rókus 10, begavárl
Back Bernát 100, Pollák Sámuel és Wellis Géza
100, Karvázi János 10, Szegedi Voge csoport 20,
Tassy András 1, Kovács Rókus 10, Társ. egyesületek szövetsége Budapest 200, Fischer Lipót 3, N.
B. 3, Peregi Mihály 20, Szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság fogaim, személyzete 74.50, Szegedi m.
kir. pénzügyigazgatóság kezelési és altiszti személyzete 18.50, Szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság
számvevőségi személyzete 21.50 Szegedi m. kir
pénzügyigazgatóság adóhivatal személyzete 63.50,
Sulyok István 5.10, Bosman Dávid 50. Szegedi Leány Egylet 50, Katona József 5, Csongrádmegyei
vendéglősök szikvizgyára Szeged 50, Rácz Fábián
és neje 10, Magyar mérnökök ép. szöv. szegedi
osztálya 50, Szeged-alsóvárosi tanitó egyesület
gyűjtése és adománya 17, Tarokktársaság 20,
54960—1934 sz. pro Hungarta nők világszövetségének központi elnöke Budapest 100, Szegedi Zsidő
Nőegylet 100, Déry Ernő 10, dr. Cserő Ede és neje 30. Pick Márk cég 100, Szegedi Kaszinó 50, Lovas Ferencné 10.10, Koreck Péter áll. tanító gyűjtése 90.87. Csornák Elemér 5, Bruckner Testvérek
50, AntaJffy János 2, Szegedi Egyetemi Altiszti
Torna Club 6, Tiszavári Miksa ezredes 11, dr.
Kiss Albert egvetemi ny. r. tanár 50, Vakok intézete Újszeged 30, Vogeí Tibor ezredes 10. Szloboda János 2, 9. gvalogezred altisztikara 221, Kuli-fay Tiborné 10, Neufeld Sámuel 10, Baross Szövetség 50, dr. Szöllősy Ernő 5, Németh János 5,
Alsóvárosi Iparoskór takarékegvlet 25, Szegedi
órások és ékszerészek szakosztálya 25, Szegedi
Rotary Club 100. Felsővárosi iparoskor 20. Berkes
Dezső 5, Merts Imre 5, DEFHE 40, Vén Endre 50,
Molnár-fatelep 25, Iskola Nővérek alsóvárosi zárdája Szeged 100, Salgó Dezső 10. Wizner Benőné
20, Magyar izr egv. és föisk. halig, országos szövetsége 100, Bielek Vilmos 10, Csermák Béla 20,
Szűcs Béla 50, Pető Dezső 2, Leányliceum önképző köre 10, Szegedi Lloyd-Társulat 75, Erdélyi
férfiak egyesülete nevében dr. Tokay László 20, dr.
Mester János egvetemi tanár 20. özv. Hubacsek
Pálné 10. özv. Fellegi Lajosné 100, Fellegi Andor
100, dr. Fellegi György 100, Fenyő Testvérek 50.
Az Uiszegedi kender-, len- és jutaipar 21, a Gépészek országos szöv. szegedi csoportja 5 pengőt
küldött a menekültek részére.

fatörzsnek és elmerengve mélyesztette szemelt az
égbolt kárpitjából előragyogó göncöl-csillagokba.
Láttam, hogy szenved. Szerettem volna megvigasztalni, de nem találtam simogató szavakat. Ültem hát én is szótlan, magamba szomorodottan!
Sóhajtottam egyet.
— Hát ez az, — felelt sóhajtásomra Bólyi Márton. — Ezért nézem azt a két csillagot.
— Kár azokat nézni, — véltem —, ha nem nézné őket, elfelejtene mindent és újra boldog lehetne.
— Eh, — legyintett Márton bácsi — nem akarok ón felejteni. Nem én: megverne az Isten.
— Dehogy veri, dehogy veri.
— Mégse felejtek! Kiülök ide mindennap s lesem, várom, hogy mikor hull le az egyik csillag,
— És ha lehull? Megházasodik akkor?
— Akkor? Hm, azt nem tudom még, de az
biztos, hogy haza rohanok és elhozom Mártonkát.
Megölelem, megcsókolom és azt mondom neki:
„Kedves fiam, húszéves fiacskám, _ győngvöm,
egyetlenem, én vagyok az apád, az igazi Bólyi
Márton." Aztán elmegyünk együtt az Isten házába s megtanulok
újra imádkozni, megtanulok
örülni, boldog lenni. Hej!... — akkor, akkor azt
mondanám: „Érdemes volt haza jönni messze,
fagyos Szibériából."

Szavazólap
a Délmagyarország

novellapályázatára

A
jeligéjű
p á l v a m u n k a tetszett a legjobban.

cimü
számú

\ szavazólap a Délmagyarország szerkesztőségébe küldendő „Novellapályázat" felírással.
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Vasárnap választanak

érdekképviseleti városatyákat
a kereskedők és Iparosok

\ szegedi kereskedelmi és iparkamara a kereskedelmi és iparkamarai törvényhatósági biz' zági
kiküldöttek választását december 16-án délelőtt
9 órára tűzte ki. A kiküldöttek válaszlísa Szeged
területén három szavazókörben történik. Mindhárom szavazókörben
külön szavazóküldöttség
előtt szavaznak az iparosok és kereskedők.
Az első szavazókör magában foglalja az L, II.,
III. közigazgatási kerületeket. A városnak a Nagykörúton belül fekvő része és Újszeged. A szavazás
helye a kereskedőknél a szegedi kereskedelmi és
iparkamara helyisége, iparosoknál az ipar'stület.
A második szavazókör magában foglalja a IV.,
V., VIII. közigazgatási kerületeket. A városnak
a Nagykörúton kivül fekvő része a Kálvária-uti,
Felsőváros, Rókus és Felsőtanya. Szavazás helye
ugy a kereskedőknél, mint az
iparosoknál a
Csongrádi-sugáruti iskola.

A választás mindhárom iszava,zókörben reggel
9 órakor kezdődik és addig tart, amíg szavazók
jelentkeznek. Három óra előtt zárórát kitűzni nem
lehet, este 8 órán tul a szavazás nem folytatható.

Jelölő értekezletek

A vasárnapi érdekképviseleti választásokra
erősen folynak a készülődések. Hétfőn este a
Kereskedők Szövetsége, a Lloyd-Társulat,
a
Füszerkereskedők Egyesülete és a Baross Szövetség tartott együttes jelölő értekezletet V a r g a M i h á l y elnökletével. A z értekezleten a Kereskedők Szövetsége részéről
dr. K e r t é s z
Béla vett részt. A z értekezlet titkos
szavazás
u t j á n állapította meg azt a h a t jelöltet, k i t
a listára felvesz. A hét jelölt k ö z ü l 4 rendes és
kettő póttag lesz. A jelölés eredményét kedden
A harmadik szavazókör magában foglalja a VI.,
VlLj IX.i IXa közigazgatási kerületeket. A város- hozzák nyilvánosságra, mert a Baross-Szövetség még n e m nyilatkozott.
nak a Nagykörúton kivül fekvő része a Kálváriauttól délre, Alsóváros, Alsótanya, SzentmihályteA z iparosok is hétfőn tartottak jelölő értelek. Szavazás helye ugy a kereskedőknél, mint az
kezletet. Az elnökség u g y határozott, hogy A b .
iparosoknál a Petőfi Sdndor-sugáruti óvoda.
r a h á m Ferenc elnöklésével öítagn bizottságra
A kereskedők köréből négy rendes és két pótbizza az őt rendes és h á r o m póttag kijelölését.
tagot, az iparosok köréből öt rendes és három
K ö r m e n d y Mátyás közölte az értekezlettel, hogy
póttagot választanak. A kereskedőknél
lehetőleg
a jelölést olyan szempontok szerint kell eszegy nagykereskedő, az iparosoknál lehetőleg egy
közölni, h o g v elsősorban azok k a p j a n a k m a n gyáriparos. A szavazás ugy a rendef, mint a pótta- d á t u m o t , akik m á r a m ú l t b a n is dolgoztak az
gokra ugyanazon szavazólapokkal történik. A legérdekképviseletek szempontjából és a k i k m á r
több szavazatot nyert kereskedők, illetve iparosok
tagjai voltak a közgyűlésnek, de a m o s l a n i válesaiek a rendes tagok, sorrendben utánuk követlasztások során n e m k a p t a k többséget. H i r szekeznek a póttagok. Szavazni csak hivatalos és a
rint a jelöltek között elsősorban
emlegetik
kamara bélyegzőjével ellátott szavazólappal lehet.
K e r t é s z Józsefet, a k i a vasárnapi választáSzavazati jogát csak sir a kereskedő, illetve ipason csak póttag lett. T a k á c s Bélát, a k i n e m
ros gyakorolhatja, aki a kereskedelmi és iparkakapott m a n d á t u m o t , v a l a m i n t J á r o 1 i Gézát
mara által készített névjegyzékbein fel van véve.
és vitéz C s á n y i Jánost.

A KAFTÁNOS MAGYAR
MESGYE-PÖRE
A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTT
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hétfőn
délelőtt a szegedi törvényszék Vadaf-tanáesa előtt
érdekes ember állott felhatalmazásra üldözendő
fágalmazás vétsége miatt A kaftános, nagyszakálla, csizmás vádlott Makóról jött. Hóna aiátt ott
szorongatta a fekete bársonytáskát, amelyben imakönyvet hozta el magával. Fejét imasapka födte,
amikor a birőság elé állott
A személyi adatai felvételekor elmondotta, hogy

Karácsonyra

KARACSONYFADISZEK:
1 doboz, cca 50 drb vegyes csokoládés karácsonyfadísz
—.98
1 doboz cca 16 drb vegyes csokoládé karácsonyfadísz, szépen adjusztálva
—.48
4 doboz btfo fél kg staniolos kandirozott
szaloncukorka minden szinben
—.98
10 deka csokoládé karácsonyfadísz bármilyen nagyságban és mintában
—.48
10 drb, vagy 7 drb üvegcsillogó karácsonyfadiss
—.98
Ezflstsilnü lamétta böi
—.48, —.24, —.18
1 doboz angyalini
«—.14
7 drb, vagv 6 drh i-oráesonyi levelezőlap .—.24
«LELMT^FRfeK:
3 doboz effv'Wedes norvég szardínia
t_.88
10 deka m a i v a r ementháli sajt
1 doboz 6 drb romadur sajt
«—.98
1 tubus szs'-della paszta
"
«—.48
3 drb csokoládés perec
—.24
Vételkénvszer nélkiil tekintse meg .TATÍTTKIALLTTASTTPíKAT emeleti helyiségeinkben. —
Kérje most megjelent árjegyzékünket.

PÁRISI
NAGY RRUHSZ RT.
SZEGED, CSEKONICS és KIS« UCC9 IfiROK

Faragó András Ábrahámnak hívják, 53 esztendős, elvált feleségéit Kozák Erzsébetnek hivták,
foglalkozása szabómunkás, vallása izraelita. Az
elnök csodálkozva nézett a furcsa alakra, a>ki
szükségesnek tartotta, hogy a személyiségét megmagyarázza.
— Én kérem négy esztendő óta vagyok zsidó
— mondotta. Ezelőtt római katolikus voltam...
Faragó András Ábrahám egy
mesgye miatt
került a bíróság elé. 1926 óta húzódik a mesgye-pör
közte, illetve kiskorú fia és Dobsa Imre szomszéd
között. Dobsa azt állította, hogy Faragó András
Ábrahám elkerített az ő földjéből 2 négyszögölet.
Emiatt pert indított a két Faragó ellen, előadta,
hogy ők a földdarabot elfoglalva tartják. A makói
járásbíróság tárgyalta az ügyet. Kihallgattak tanukat, kataszteri mérnököket végül is a járásbíróság kötelezte Faragót, hogy bocsássa vissza a földet
Dobsának. A szegedi törvényszék TdfTi-tanácsa az
elsőfokú Ítéletet helybenhagyta. Faragó perújítással élt de itt sem járt eredménnnyel, később ismét
perujitási kérvényt nyújtott be, de maradt minden
a régiben. Ezév nyarán történt azután, hogy Faragó András Ábrahámra elkövetkezett volna a jogerős bírói Ítélet végrehajtása. Az öreg azonbaffi
gondolt egy merészet és nagyot és falragaszokon
tiltakozott a biról ítélet és az árverés ellen.
Kézzel irott plakátot ragasztott ki
a makói városháza elé és a hirdetőtáblára és a Korona-szálló előtti villanypóznára. A plakáton dr. Ungár Elemér makói járásbirót aki az elsőfokú Ítéletet hozta, a szegedi törvényszék fellebbviteli tanácsának elnökét: dr. Tóth Gyulát és a tanács tagjait: dr. Nóvák Jenőt és dr. Bölcsházy Zoltán törvényszéki bírókat rágalmazta meg.
„Isten, ember és törvény meggyalázóindk, az igazság gyilkosainak" mondotta őket a plakátokon. Azzal vádolta mee a Isirókat. hogy hamis Ítéletet hoz-

Okos ember célszerű és értékálló I
ajándékot v á s á r o l karácsonyra •
Ez a mindenki írógépe, a hordozható

MÉRCÉDÉI PORTABU

Hosszú élettartam. Kiváló minőség. Hihetetlenül olcsó ár jellemzik
a MERCEDES PORTABLE hordozható Írógépet. Mindem géphez
kazetta.
Kívánatra vételkötelezettsécj nélkül h á romnapi próbára bérmentve megkUldJUk.
Minden gépért jótállás — Kérjen, még ma magyar
nyelvű ismertetést. IRóflEP BEHOZATALI RT.
Budapest, V. Níldor ucca 24.
tak, felszólította a közönséget, hogy az ingatlant
senki meg ne regye, mert az ítélet hamis és 6
nem veti magát annak alá. Hasonló tartalmú beadványt intézett a makói rendőrséghez és a vármegye alispánjához.
Az elnök ismertette a vádiratot, majd a polgári
per anyagát olvasta fel. A vádlott na(gy figyelemmel kisérte az elnök előadását. Az ügyészség Faragót a plakátok és a levelek miatt
16 rendbeli felhatalmazásra üldözendő
rágalmazás
vétségével vádolta meg.
— Bűnösnek érzi-e magát? — kérdezte az efm>k.
Faragó András megigazította fején a kis bársonysapkát, rántott egyet a kaftánján és igy fáiaszolt:
— Nem érzőm magam bűnösnek...
— Maga ezek után nem érzi magát bűnösnek?
— csodálkozott az elnök.
— Fenntartom, hogy igazat mondottam.
Pörufii
tással élek... A mérnöki iratokat kérőm beszerezni,
abban mindön benne van...
— Nézze, van itt 38 mérnöki irat, tisztáin látjuk a
dolgot...
Az elnök ezután ismertette, hogy a vádlott levelezett a bírósággal és tanukat kért kihallgatni.
De ezzel az indítványával elkésett.
— Tessék kihallgatni a tanukat. Különben is
perújítással élek...
— Itt a büntetőbíróság felótt?
Az elnök ezután a tanács tagjaihoz fordalt:
— Egy ujabb szerencsétlen ember, akinek nincs
fogalma semmiről és azt hiszi, hogy mindennel tisztában
van...
De Faragó makacsul ragaszkodott a „jussához".
A bíróság elutasította a kérelmet
majd dr.
Szarvas János ügyész vádbeszéde után
2 hónapi fogházra Ítélte
Faragó András Ábrahámot
— Perújítással élek! — jelentette ki a vádlott.
A bíróság elfogadta az enyhítés végett bejelentelt
fellebbezését az ügyész megnyugodott.
*

Amig a bíróság tanácskozott,
addig Faragó
András Ábrahámot körülvette a közönség.
Az
ügyész is szóba elegyedett vele. Megkérdezte, hogy
mit hozott a táskában.
— Az imakönyveket, mög a takszt —i felelte aöreg. Reggel templomban voltam..,
— Milyen nyelven imádkozik maga? — kérdezte
tőle.
— Héberül — felelte a kaftános ember.
Elmondotta ezután, hogy két évig felekezet nélküli volt az „átmenet" miatt, azután áttért a zsidó
vallásra, meggyőződésből. Alávetette magát minden követelménynek.
— A fia katolikus?
— Az az...
— Mit szól a dologhoz ai gyerek?
— Mit szólhat egy gyerek az apja dolgaihoz...?
N É G Y U C C A I S Z O B Á S főbérleti, teljesen konfortos. tiszta, szép
u
r
l
l a k á S
váratlan hivatali áthelyezés m i a t t azonnal kia d ó J U T Á N Y O S B f t R é R T . Tisza Lajos-körut
22. sz. Érdeklődni P h ö n i x Biztositónál is, Kígyó -ucca 2. Telefon 11-29.
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Meteorología!

Obszervatórium

jelen'i: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 7.8, a legalacsonyabb 3.9 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 85, délben 80 százalék. A szél iránya
délkeleti, erőssége 3—5.

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Élénk délkeleti, keleti
szél. sok helyen havaseső. A hőmérséklet
esetleg kissé csökken.

— ELÖADASOK. Az alsóvárosi kultúrházban
dr. Kovács Ferenc egyetemi m. tanár 13-án, csütörtökön este hét órakor vetitettképes előadást tart
„Védekezés a tüdővész ellen a családban" cimmel.
Az előadásra belépődíj nincs. Tekintettel a tüdővész elleni védekezés fontosságára, az előadáson
mindenkit szívesen lát az, egyházközség vezetősége.
— A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak
Egyesülete 13-án, csütörtökön délután 6 órakor iz
egyetem aulájában szabadegyetemi előadást tart.
Előad dr. Moór Elemér tanárképző főiskolai tanár „Hogyan lett lovas nép a magyar?" dnmeL
Belépés díjtalan. — Az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya félévi 9.
szakosztályi előadóülését szerdán délután 5 órakor tartja meg az I. számn vegytani Intézet előadóteremben (Templom-tér). . T a k o b e y Istvátn:
Az illatszergvártás fejlődése és mai állása, dr.
Kocsis Endre: Fluorescencial vizsgálatok galenikus készítményekkel, vitéz dr. L e n g y e i Endre: Kőzettípusok Hegyaljáról, dr. Nár«y-S zabó István: Anrmonium-amalgam vizsgálata nagy
nyomáson dmmel tart előadást, üléselnök dr. Széki Tibor. — A MANSz rendezésében csütörtökön
délután 6 órakor dr. 0 e 1 e v József egyetemi ta nár tart előadást „Az erdélyi magyarság gazdisági helyzete" cimmel a központi egyetem második emeleti termében. Ugyanitt lesz szombaton
délután 6 órakor dr. Bálint Sándor egyetemi magántanár előadása. A magántanár „A megszállt
területek magyarságának irodalma" cimmel tart
előadást, majd dr. Slk Sándor egyetemi tanár
tnr+ta meg záróelőadását.

— Agyvértódulás, szivszorongás, nehéz légzés, félelemérzet, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi állapotok, munkaképtelenség a rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc József" keserűvíz használata
által igen sokszor gyorsan megszüntethetők.
Tudományos megállapítások megerősítik, hogy
a Ferenc József viz a makacs székszorulás és
az emésztőcsatornán át történő mérgeződés
mindenféle jelenségénél — öregnek és fiatalnak — a legjobb szolgálatot teszi.

Az 04WE hírei

é s

M ű v é s z e t

——auMur
HETI MÜSOE:

Kedden délután: öreg tekintetei. Filléres hely*
árak.
Kedden este: Szembekötősdi. A. bérlet.
Szerdán este: Parasztbecsület. Operaest. Pata*
ky Kálmán, Belle Gabriella, Lendvay Leopold
Andor, Győző Amália felléptével. Mérsékeltein fel-»
emelt helyárakkal.
Csütörtökön délután: Szép a világ. Katonaelőadás. Filléres helyárak.
Csütörtök este: Tiéd leszek. Operett újdonság.
Premierbérlet.

Pénteken este: Tiéd leszek. Operett. A. bérlet

Szerdán és csütörtökön reggel a 6 óra 28 perces budapesti gyorsvonattal egv-egy csoport
utazik féláru vasúti jeggyel. Akik ezekhez a
csoportokhoz csatlakozni akarnak, jelentkezzenek mielőbb, de legkésőbb kedd. illetve szerda
délután 4 óráig a D é l m a g y a r o r s z á g
jegyirodájában.

Szembeköíősdi

Nagy morális paravánok állnak egy plkantérianélküli játék körül. Nagy szentenciák hangzanak el, állítólag kis bűnök fölött. A történet igen
kedves, de igen egyoldalú beállításból indul ki.
Egy fiatal férj szerelmi házasság után megcsalja,
feleségét és a gyarmatokról hívja haza okos anyósát, csináljon rendet egy év óta rendetlen házasélet ében. Egy évig várt, amig megunta kedvesét
és rájött, csak a feleségét szereti Első számn moszobafestő, mázoló és bulorténvező
rál. A mama okos hölgy, ismeri a férfiakat, tul van
az izgalmak évein, össze akarja boronálni az Ifjakat. Most jön a férj bűnbánó beismerése, egyben a vígjáték tendenciájának csattanója: Ha m
férj megcsalja a feleségét, az asszony a hibás, még
ha hibátlan is. Miért engedi egyedül a férjét, miért nem veszekszik, könnyezik, ájuldozik és tomH A K O l tiLl R J L H
bol... Második számú morál. Ha azt akarják
A raanádmegyet kereskedői érdekképviseleti hölgyeim, hogy férjük hü maradjon, a hisztéria
választásokra, amelyek december 15-én zajlanak terrorját kell alkalmazni, mert mint az őszinte
férfi iró kioktatott bennünket, a férfihfiség hajlam
le, teljes erővel folynak az előkészületek. A madozó, ingadozó, mint a nádszál... Erről azonban
kói kereskedők ezidöszerint két lista körül tömöszínpadi műben nem beszéltetni kellene, hanem
rülnek. Az egyik a Kereskedők Körének listája,
amelyen Király János, Nagy József, Kertész Mik- cselekedtetni. A szinpadi hihetöségnek nem minsa (Battonya) a rendes és Csépi János és Vermes dig a valószinüiség adja meg az alapját, hanem
hogyan fejlődik előttünk a valószínűtlenség is elMiksa a póttagok. A másik lista a Kereskedők
hihető játékká. A Szembekötősdiben az iró kissé
Egylete listája, amelyen Grün Imre és Lipták
nekiment a falnak, legalább is Szegeden. Nem látIstván a jelöltek.
ta meg a téma igazi humorát. Azt csak mi láttuk'
Előléptetés. Az Igazságügyminiszter Bódí Lameg, akik szívből kacagtunk, mikor a jó öreg férj
jos büntetőjárásbirósági jegyzőkönyvvezetőt bíróbetegségére, öregségére, nagy elfoglaltságára vasági kezelővé léptette elő.
ló tekintettel a részvéten át csalogatta vissza szép
Rendőrt birek. Ifj. Hertllng János Kont-ncca 4. fiatal asszonyát. Ez is régi trükk — az életben.
szám alatti péksegéd feljelentést tett ismeretlen
Vígjáték írótól nem elég ötletes. Kissé nyárspolfényképet rsiníiltp«<>on
tettes ellen, aki szobáiáből riasztópisztolyát elgári az egész, kissé túlontúl közel fekszik a hétK o v A f s n A I Beiben»*!« ««Vonon H—55.
lopta. Petró András Eötvös-ucoa 11. szám alatti
köznapihoz és nem hisszük, hogy nem akadtak
gazdálkodó feljelentést tett a rendőrségen, hogy
férfiak a nézőtéren, akik kissé ne restelkedtek
tegnap este istállójából ellopták a kerékpárját. —
vo'na saját moráljukon, a szinházi látcsővön ke*
— 'Az ipartestület elöl iárósága szerdán délBubinsitein Salamonná Deák Ferenc-ucca 54. szám
resztül ls.
után 5 órakor rendes ülést tart.
alatti lakos feljelentést tett. hogv ismeretlen tet— X szejreffl állami felsőkereskedelmi iskolát
teis az udvaráról egy pulykát ellonott. — Király
Amit lehetett, természetesen a társulat kihozta
vfapiftt tanulók szövetséare Budapesten tegnap tar- Sándorné Wekerle-ucoa 55. szám alatti lakos fela darabból. Deréky rendezői munkája igyeketotta összejövetelét, amelven dr. K o n t o r Lajos
jelentést tett, hogy az éjszaka udvaráról 180 kilo- zett fürge tempóval, helyes beállítással védeni és
igazgató mondott elnöki mermvitót. Utána dr. Tő- gram fát és egv tyúkot Ismeretlen tettes ellopott.
menteni. Mint színész is készséggel vállalta furnél II Sándor főtitkár tar'ott rendkívül érdekes
A feljelentések ügyében a rendőrség a nyomozást csa passziv szerepét. Könyves Tóth Erzsi ara*
előadást, amiért Engel Vilmos mondott köszömegindította.
nyos, vidám, életteljes, szép volt. Fénylő pont a
. netet.
ködlő semmiségben. Garamy Jolán pedig ismét
Tovább folynak ar ínséemnnkák. "A Délmaa nézőtérnek. Nyíltszíni tapsot kapott, de valóban
— ífl.000 facsemetét oszt M a várn* a bértAV
ffvarország vasárnapi számában meirirtuk. hogy az
kedves lényéből, derűs stílusából adott valamit
között. Két évvel ennekelrtt'e kezdődött a várrwl
inségmunkások nagy részének szombaton felmonaz egyetlen bizonyosság volt a sok bizonytalanul
bérleteknél a fásitás. Az első alkalommal innno
dott a város. Kerekes tnnácsíegyzőtől ma arról
kalandozó történésben. Pécsi Lilinek és Zilacsemetét osztott ki ingyen a város a bérlók köértesülünk, hogv az elbocsátás programszerűen
h v n a k volt még kisebb szerepe, amelyet ügyezött, később uiahh 10.000 facsemete került kioltörtént s az elbocsátott munkások helvébe másosen játszottak meg.
tásra. A fásitás ipen eredményes volt, a bérlők kat alkalmaztak, ugy. hogv a létszámban változás
kivétel nélkül az előírásnak megfelelően gondoznem történt. A jelenlegi létszám 332 földmunkás,
zák a gvümölcsfaccemetéket és remélni lehet,
14 Ipari munkás és 33 szellemi munkás.
hogy 2—3 éven belül már jövedelmező is lesz a
A vasárnapi hettnlaron az árak Ijrv alaknltak:
gyümölcstermelés. Az elmúlt héten ujabb előkéa haromfipiacon a tvuk kilójáért 70—80 fillért fiszületet tett a város facsemeték ingyenes kiosztáKoncz-hegedüest zenekari kísérettel szombaton,
zettek, a csirkéért 75 fillért, a libáért 65—70 filsára. Legközelebb 20 000 kétéves facsemetét oszlért. a kacsáért 90 fillértől egv pengőig, a pulvki- 15-én, Tisza, 8. Műsoron Mendelssohn, Bruch, Satanak ki a bérlők között. Cseresznve. körte, alma
ért 62—70 fillért, a gyöngyösért 90-95 fillért és a rasate-müvek. Vezényel Fricsay. Jegy Délmaés barackfacsemetéket kapnak a bérlők és külön
tojásért 6 fillért. A hagymapiacon a helyzet válto- gyarország jegyirodában 1.60-től.
útbaigazítást ls a facsemeték kezelésére nézve.
zatlan. A kereslet egészen minimális, a vöröshagy— A Szegedi Sakk Kör körbajnoki versenye
máért 3.60. a fokhagymáért 60 pengőig fizettek.
befejeződött. Az első-második helvre holtversenyKarácsonyi vásár a •Koronában. Ma délután 5
ben Soókg
és Grünwald kerültek,
akfk páros
„Szembekötősdi", a Nemzeti Szinház idei nagy
meccset fogn;ik játszani a bajnoki elmért. Soóky órakor a makói Korona-szálló emele'f termeiben
vigjátéksikerének hétfő esti premierjét kirobbanó
megnvilt az a karácsonyi eervüttes vásár, amelyet
idegesen, Grünwald meglepően jól játszott, ez
kacagások egész sora kisérte. A „Szembekötősdi"
volt az első komoly versenye. III.—IV. Konrád és 10 makói kereskedő kezdeményezett és amelv hema este másodszor kerül színre.
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Kovács A. fiattal orosházi játékos csak az utolsó
„Tied leszek"! Tied leszek! Raffay Erzsivel
de a kamara keretein belől a szegedi kereskedőtárfordulóban vesztette el veretlenségét, végig jól
csütörtöktől.
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tartotta magát. Konrád fáradtan játszott. V. NeuPataky Kálmán, Relle Gabriella, Lendvai
csonyi vására ellen, mint ismeretes, éles támadámann. VI.—VII. Farkas és Mák. VIII. Bosenberg,
sokat vezettek a makói kimaradt kereskedők a he- (Leopold) Andor és Győző Amália éneklik holIX. Tóbiás. X. Bessenyey.
lvi hatóságok és a kamara elő't Először azt sérel- nap a „Parasztbecsület" főszerepeit. A nagy mű— A Szegedi Leányfgylet hálás köszönetét fe- mezték, hoffv k'zárták a rendezők az egvfittes vá- vészek az előadás keretében a legszebb számoklezi ki mindazoknak, akik a vasárnap rendezett jó- sárban résztyenni óhajtó többi kereskedőket, majd ból hangversenyt adnak.
tékonycélu teadélután sikerét felülfizetésükkel és
amikor a részvételre mindenkinek megadták a
„Tied leszek!" Tied leszek! Bemek operettulönzetlen fáradozásukkal elősegítették.
módo', kiderült, hogy az egész ellenakció célia a
donság! Csütörtökön premier.
tervezett együttes vásár mecrblnsitása volt Pzek,.Szép a világ" csütörtökön délután katona-,
után a polgármester tndomásnl vette a 10 kereskeszombaton délután ifjúsági előadásban kerül színdő együttes karáesonvl árusítására vonatkozó be- re.
divatos n ő i k a b á t , r u h a ,
jelentését és ma délután megnyílt a nagv csínnal
Ma délután „öreg tekintetes" a legjobb magyar
s e l y e m és kütOtt a n v a q o k
berendezett karácsonyi váisár, amely december
vigjáték filléres helvárakkal. remek szereposzférfi k a l a p o k
P 3-50-t«I

SOLI FERENC
műhelyét Br. Jósika u.
21. sz. alá helyezte át.
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11 Délmanvarorszáq
takarékossági akciója
Asutaloa: Üvege» Andrá». De&k Ferenc a. 25a
Schwart2
Adolf,
Tábor
ucca
1, Ábrahám
asztalosmester, Puskás-tloca 20., ÖyBhgyt József
ösz ucca 25 sz Schwartz Mór, Bbcskáy ucca 14
Antók. felszerelések, ammmt. óláj: Markoviéi
Szilárd. Tisza Lajos kflrnt 44 (Benzinből 1%).
Bádoeoii: #<)ltri>nK János. Feftetesas tL
Borkereskedők Flscher Jen«. Béke ü. 8. Wolt
Miksa. Horthv Miklós n. 16.
BfirBnd- terhet .Tó*«ef. Kárász ticcá. Sz*S«zárBrikett: Szenfcri Ferenc, batnjanicb i.
df. Kárász úcea 14
Botor: Rrttb Hajlított FfcbntoríryAí. Mars tér 13.
Cipők: AlfBIdl Cipzárt rt. Keleáien n 11.
Belvrfrósl rtT>«n*fet Srérbenvi tér 11 OolnmMa
OpőrakMr. Aradi 0 8. KBzpontl CIpBfiílet Tisza
Lalos kőrtít JW „Wlt" .•flpőártihAz. Széchwivl tér
Rnsz Péter cinész. Iskola ucca 23. Poíeár Henrik
Tálért a féT 1S.
Divatáru és kötőttám: FehéreéírtáMás Boron
Miksa. Széchenyi-tér. Fischer és Pártos. Kárászo. 1. Lampel «s Hwrvi Pöspökbazár. tnsztls fmre
Széchenyi tér 2a PollAh Testvérek. Széchenyi, tér
i
7 é« C«ekop1cs n 8 (OFB fiarlsnvák kivéve.)
Bpnietfa: Barh Testvérek rt.. PáriM-körut (7%)
.Pehémemfl (m kelen ere: Csonka GyBrgv Jen 5
Kiónzáj-ter t
Fényképészeit: Rnflrt
Vltkay. K5r5«z n. 15
Fentéi: Tamássv (Ívnia, Valéria tér Szabő István, Kálvin tér 2.Galitaer Ignátz utóda, Tisza La
kflrnt 38. HIHh M.. Sréchenvl tér 8.
Pérftmhn: Blan Ignáes. Kelemen n. 8. FBldes
Tí«A Klauzál tér.

flFrwxr,7ÄRni?sjFxa
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SK. Gellert Ggúggiardő es Szállóban
B U D A P E S T E N

A szállóban egy heti teljes pensio (lákás, reggeli, ebéd, vacsora) 1 0 0 pengő.
A gyógytényezök árából a szálló lakóin ak jelentős árengedmény.
Felvilágosítást készségg-el «zolerál az igazgatóság- Budapest X I . Kelenhegyl ut 4 . szám.
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Sport
A Szeged FC győzelme
a Magyar Kupában

Az a kisszámú közönség, amely vasárnap végignézte a Szeged FC—UIE
kupamérkőzést, élvezetes
játékot látott; mind a két csapat jől játszott, helyenkint egészen magas nivón mozgó futballban
v<|ft része a lelkes nézőknek. Az 5:1 arányú győzelmet a Szeged FC feltétlenül
megérdemelte,
mert minden tekintetben felülmulta
ellenfelét.
Igaz, az első félidőben sokat könnyelmüsködött a
Szeged FC, ezért egyenrangú ellenfél tudott lenni
az UTE, á második félidőben ázonban biztosán irányította a játékot. Meglepetést keltett az UTE kemény játékmodora. Ez a kemény játék sokszbl- a
Gépjavltőmfllielyí Frlsehmnnn Gábor. Kálvária
durvulásig fajult a Szeged FC azonban nem vette
neca 4.
át a harcmodoH; stílusosan, kombinatív
játékkál
Hanarszer: Stebier "Htinr. Kelemen 8. 7.
nyerte rtiég a meccsét. A Szegfed FC ezzel a győHBIryfodrása:
Hoffmanné ntőda.
Hld-n. 1.
zelmével, amelynek minősítő jellege volt, az elődönAranka Hfllarvfodrász. Apponyl Albert-n.
tőbe kvalifikálta magát: legközelebb a HungáriaTrodaberendezés: Wlrtb és Renirey. Széchenyi
Budai 11 megismétlendő
mérkőzés
győztesével
Hír 8 (í és fél
játszik
a szegedi csapat.
rt*ve7etéfcczere1«s: Fekete Nán
floT
Ko«stith Lalos susrárnt 18
Már a 7. percben gólt lőtt a Szeged FC Bognár
Kárpitos: Ráca Ferenc. Korona neüa 4.
ií firévén. A gólt a biró előbb megítélte, a határbiró
vért TVz««. Battbványi n. 1 Szedrest Lalos. Szt
meghallgatása utáp ofszeid cimén visszavonta. A
Mthátv n f.
9. percben megszületett a szejÍéííi gól egy szabadKerífcrtflr. farőaríp. rídlő: Dérv Fde ri. Kiss
rúgásból, amelyet Mester érlékesilett.
l.t). Á' 17.
n 3. Relémen MArfon. Kelemen n 11.
percben ujabb gólt lőhetett volna a Szeged FC,
K/rlmnnka. hlmz/lanvaa-ok és elBrniroISs: Flde a hendsz miatt megítélt 11-est Mester a kapu
«ehsr-kézImnnknMz. Kőli*«ey u. 10 Mnskátll kéhiellé lőtte.
zi rminkabolt KárSez-nccia 8.
Képkeretez«: Frelmnnn Miksa, Kárász n 10
A második félidőben megváltozott a játék képe,
RBnyv. pAnlr is írószer: Nemzeti Saitóv811nlnt.
a Szeged FC teljes ttidááával játszott és négy gólt
Kfirásr n Tranh B. éft Tárna. Klauzál tér Vflrosl
lőtt A 8. percben Mester kezdte a gólsorozatot
Mnyvkereskodés. Kárász ti. (Tankönyv kivéve.)
egy pompás kapáslövéssel. 2:0. A 12. percben BogMéozáro« é» hentes: Keresztes Péter, Petőfi S.
nár angol módszer szerint szerzett gólt, a kapust
stigárut 17. (8%).
labdával együtt a hálóba lökte. 3:0. A 32. percben
N«1 kalap: Knlftpl Konrád. Kárász n 15. G3rtrúgta az UTE egyetlen gólját Horváth II. révén.
neT FerencnA Oróf Annonvl u 23 Vilma kalap3:1. A 35. percben Korányi, majd Bognár lőtte a
azalon. Feketesas a 18.
Szeged FC további góljait. 5:1.
Nfll ruha: Mfitler Símnél, Klauzál tér. Blan Andor. Tisza Lajos körnt 47.
A mérkőzésen Bertók könnyebben megsérült,
véletlenül összefejelt Vargával.
M<nó!nfízet: H«Hv«i-mosoda, Takaréktár n. 8.
Optika es fotócikkek- Ltebmann Béla. Rp|p™«n
A Szeged FC-ben a közvetlen védelem, Bertók,
ncca. Kellner *Mrton. Kárász u 3. Sandberg Hen- Bognár és Mester játszott jól.
rik. Széchenyi tér.
Faragó Lajos közmegelégedésre bíráskodott.
Öra. «kníer: Flseher. Klauzál tér 3. Mülhoffer
T, SzéchéiliH Wr 8 Releh Mór és Pia rt„ Kelemen
0 11. Rrtsenberg Béla. Károlyi u. 1. Bérház Tóth
József. Kölcsev ti (Ezüst étkezöeszkőzők és dlsztárjrvak kivéve)
Paprljtai Csonka Oereely. Tisza Lalos kőrút 51
A vasárnapi amatőrforduló keretében megrendeRfifŐsáni: Bihart Emö, Széchenyi tér. Holtzer
zett két mérkőzésen a favoritok győztek.
8. és Fial, Kelemen ucca li. Enrneaev Sándor,
HT\E—MTE
1:0 (1:0).
Széchenyi tér. Lévai Henrik. Tisza Lajos kőrút
39. Dr. Salgó és Társa rt, Károlyi ncca Szabó
Hódmezővásárhely.
Az egyenrangú móravárosi
L. és Táraa. Kárász u Tabár Péter. Kárász u. 3.
csapat érdemtelenül szenvedte el vereségét A gólt
Gravácz lőtte. Csóti I.-et, a Móravárosi TE csatárát
ItBvIdá rn: Glflcksthal és Társa Csekonics n 8.
Oláh makói fittballbiró a mérkőzés után — kiHolfmann Dezső. Csekonics u. 4 Kertész Áruház,
Mikszáth K. u 12. Száse Vilmos Kelemen u. 7. Tisza állította. Az történt, hogy Csóti a meccs után állíAriiház. Püspcikbazár Vadász Oézáné 11« Tisza tólag sértő kifejezést használt a biróval szemben.

Az atóürbainoHság

Lajos körnt Nttsovit« István, Gr. Apponyl Albert
ncca 17.
Sznppaji? VIeb Ferenc. Tisza Lalos körút 53.
Szesj és szílrpBk: Patzanpr. Kölcsev n 9. Schon
Oftő Koccutb L snRfirnt 4
Sztlea: Méhes éa Piivlnszkv. Széchenyi tár K
S*«nveg' Domán Mlhálv
Fia. Kárá-7 u r.ínolenmlpar. Kárász-n 6 Hegedűs Ferenc háziszőtte»
szflnyegszBvő. Damjatiich-u 7b.
Tarhonya, csőtészta, levestészta: Kardos Jakáb.
Károlyi ncca S.
Tűzifa; Bach Testvérek. Szent István-tér. (198.)
Ortdivat: Szász Lajos, Kárász u. 2. Szarvas V
József, Hid ti.
Uvg és edény: AdleT Mór. Tisza Lalos körnt
38. (8%. a reklámcélra összeállított árucsoportok
kivéve.)
Vegytisztitó: Olőckner 3. és Fia, Iskola n. 2?
ölöckner J. és Fia, Károlyi a. 4.
Zománeedénv: Kohn Jenő. Tisza Lak» körnt 54.

Sz. Mdv.—KTE

2:0 (2:0.)

Kecskemét.
Másodosztályú bajnoki
mérkőzések:
Szeged:
KEAC II.—KiTE 3:2 (1:1). Makó: MTK II.-SzeATC
3:1 (1:0). Barátságos meccs: SzTK
komb.—KLAC
komb. 3:3 (1:0).

Vereség Milánóban
Az a határtalan balszerencse, amely a magyar futballt az olaszok ellen kiséri, vásárnap
sem hagyta el válogatott csapatunkat; Milánóban 35 ezer néző előtt ismét kikapott a technikás és többet támadó magyar együttes a tulkeményen, helyenkint durván játszó olaszoktól.
A 2:4 (2:2) arányú vere'ég nem fedi az erőviszonyokat, mert a magyar csapat gólókkal jobb
volt ellenfelénél, hogy mégsem győzött, annak
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a csatárokon kívül B e r a n e k osztrák biró is
az óka. A játékvezető sorsdöntő hibákat vétett
a magyar csapat terhére; az olaszok szabálytalanságait nem tbrólta meg kellő szigorral.
Nem itélt meg a magyarok javára három jogos
tizenegyest és G u a i t a egyenlitő gólja nagy
lesállás utáh született meg. Megálíapitható,
bogy a mérkőzés legnagyobb részében a magyar csapat volt fölényben, különösen az első
félidőben játszott jól. Áz együttes legjobb tagja
S t e r n b e r g volt* kívüle Sárosi, Szalay és
Avar játszott jól. A csapat leggyengébb embere Cseh II. volt. akit Solti IV. helyett állitottálc
be. A gólokat Sárosi (24. perc, Guaita (27. p.),
Guaita (37. perc), Ferrari (II. félidő 19. p.) es
Meazza (38. p.) lőtte.

T u t a e r e d m é n v e k . Athén: Görög válogatott—«
Újpest 2:2 (2:0). Szófia: Bolgár válogatott—
Kispest-Soroksár.Ujpest kombinált 4:1 (3:1).
Hungária-Bocskai kombinált—Városi váloga-fj
tott 3:1 (2:0).
A futballbirói tanfolyamra kedden este 8 örakor lehet jelentkezni D é z s y Ferenc alelnöknél a
várban levfi helyiségben. Ügyahekkbr van a BirS
Terület tanácsülése.
A
KKAC
motoros
szakosztálya, vasárnap este jól sikerült szezonzáró bankettet ren->
dezett. Az ünnepi beszédetfcomboriRónai Imre
mondotta. Dr. Vidacs Aladár, a szakosztály eddigi
működését ismertette és közölte, hogy Lichneckert Antal nyerte a klubbajnoki címet, ez-»
ért babérkoszorút kapott. Babérkoszorúval jutalmazták Vidacs Ágnest, aki a szakosztály fedvirá-'
goztatása körül nagv érdemeket szerzett.
A Vasutas áz SzTK elleni mérkőzésének BevS
' -»
teléből 50 pengőt iuttatott a Jugoszláviából kiüldö*
zöttrtviTvarokfelsegélvezé^ére.
A DLASz elnökségének hódmezővásárhelyi filé*
sén az alosztálybeosztás tervével foglalkoztak. An
elnökség, amint az várható volt, az alosztálrfcsökkentés mellett foglalt állást. Az elnökség
állás-'
pontia szerint fokozatosan tizenkettőre
kell lecsökkenteni az alosztály létszámát A legközelebbi
bajnoki szezon még a mostani rendszer szerint bonyolódna le, de az 1936—37. évi bajnokságban három csapat esik ki az első osztálvból és a másodosztály bajnoka jönne be. Ar. elnökség elhatározta*
azt K hogy Kiskunfélegyházára egves birót nevez
ki. A tisztséget Halápy Sándor (KTK) kapta. Aa
előadó Turner Ferenc (Reménység), a jegyző Rézsámji István (KVSE) lett.
A Vasutas birkozócsapata vasárnap résztvett
Budapesten a Törekvés országos Vörős-vándordi-<
jas versenyen és kitűnően szerepelt: a nagy konkurrencia ellenéi-e megnyerte a versenyt és a vándordij idei védője lett.
Felelős szerkeszt«: PÁSZTOR J075SE*
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország)
Hirlap- és Nvomad válla lat Bt. könwnvomdájában
Felelősfizemvezet«:Klein Sándor.
Ta 'ámpázott

tojás

minden.
mennyiségbon
darabonkint

fillérért kapható. Hiifftház, Ilona n.
l-arsáraaprithouábosbükk, gyertyán tűzifa
l-a egercsehi szalonszén
(nem tflstöl és «alak nélkül elég)

l-a száraz

diókoksz

kicsinyben és nagyban, házhoz szállítva olcsón kaphati

KLKIN B. VILMOS RT-nél

Püspök

u. S.

Jelefon

23—37^
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12390, Bécs 73.23, Schilling 57.30, Prága 12.90,
Varsó 58.20, Belgrád 7.00, Athén 2.92, Bukarest
3.05.

N

Angol font 17.00—17.30, dán kor. 76.10—76.90, belga
frank 79.10—79.80, cseh korona 14.02-14.20. svéd
korona 87.90—88.80, dollár 343.30- 347.30, kanadai
dollár 345.00—355.00, dinár 7.80—8.30. francia frank
22.30-22.50, hollandi forint 232.80—234.80, lengyel
zloty 64.65-65.25, leu 3.42—3 46,
leva 4.00-4.15.
iira 29.90—20.25, német márka 136.00-137.60, norvég korona 85.60—86.50, osztrák schilling 80.00—
80.70, svájci frank 110.70—111.65.

U

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
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lnnyiiü Sándor: Téli «port — Evadne
Pric*: Luxuslányok — George Dilnot:
Után őnagysága — Lion Fenehtwanger:
i emmya hercegnő — Q Patrick; Az áro6 bridza-parti — G. Owen Baxter: A tig*ia — Dpton Sisclalr: A mocsár — Rovart W. Cbambers: A titkos 18-as — Max
Brad: Reabeni herceg.

MWWWMMMMHIidM

Délmagyarország

Csikágői terménytőzsde eárlai Buza alig tar-

r• g 4 n y •

PANNA ÁNGYÓ
Irta:

33

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamjaién tése. Buza tiszai 77 kg-os 16.20—16.45, 78 kg-os
16.35—16.60, 79 kg-os 16.50—16.75, 80 kg-os 16.60—
16.95,' felsőtiszai 77 kg-os 15.85—16.25, 78 kg-os
16.00—16.40, 79 kg-os 1615—16.55, 80 kg-os 16.25—
16.65, dunatiszai, fejénnegyei, dunántuli 77 kg-os
15.80-15.90. 78 kg-os 15.95—16.05, 79 kg-os 16.10—
16.20. 80 kg-os 16.20—16.30. Pesitvidéki rozs 12.00
—12.10, egyéb 12.30—12 40, sőrárpa I. 18.00—190o,
takarmányárpa I. 13 80—14.00, zab I. 14.10—14.20.
tengeritiszántúli11.30—11.50.

Farkas Antal

mit. Majd Ka a válasz megjörC
— Csak okosan csináld már, KugomaszEz ásott olyan mély árkot a családhoz
való visszatérés elé, amit már Vilma nem tu- szon'y.
dott átugrani. Megpróbálta ugyan. Lement a
Vilma szentül hitte, hogy okosan csinálja.
¡herényiekhez. Amit Pista rábízott, pontosan
A levélre hamar megjött a válasz, a Panna
'elvégezte. Pénzt kaptak a herényiek, de föl- ángyónak irt utasításokkal együtt.
tlépést nem. Erőnek-erejével bele akarta maÉs Vilma — szabad volt. A báró beleegyegát élni az elhagyott szülői ház kedvességé- zett abba, hogy ugy csinálja, ahogyan jónak
be, felejthetetlenségébe. Szerette volna, ha látja, ó nem akar az asszonynak parancsolszálak fonódnak hozzá, amik visszatartják, ni, de az aszony se táncoltassa őt. Ilyen eset•nem eresztik. Az apusnak kottákat másolt, ben csakugyan jobb a válás. A fiskálisa
de megunta, abbahagyta. Bertának segitett majd tudja a módját. Az anyagiakat is elin• mindenben, hiszen ha 6 nem hal bele, ő tézi és Vilma apanázst kap addig, amig a
¡sem: ugy találta, hogy ez elviselhetetlen, válópörnek vége nem lesz. Aztán a törvény
emésztő, hervasztó munka. Észrevette, hogy is megmondja a magáét. A gyerek a keresztBerta és Marci valami gyönyörűséget talál- anyjánál marad. Vilmának le kell mondania
nak abban a gondolatban, hogy szeretik egy- róla már most, mert a színpadról bajos gyernnást, hogy egymáséi lesznek és — sajnálta meket nevelni. A Karcsay-néwel azt csinálőket. Napokat ült a bölcső mellett, dajkált, jon, amit akar, de az övével nem szabad nyílt
csókolt. A kis fia szeretetével akarta magát szinen bukfenceket hányni. Eszibe sem jut,
visszavezetni a hitvesi hivatáshoz és ugy
hogy haragudjék. Miért? Egy kis félreértés
érezte, hogy kifáradt benne, képtelen lesz
volt az egész. A báró azt gondolta, hogy feró, hogy előbb-utóbb elszkad a lánc. Leült a
leséget vesz magának, nem színésznőt. A z
zongora mellé, játszani, énekelni akart: egy
asszonyság azt hitte, hogy valami bolond
hang nem jött ki a torkán és az ujjai tehetetlenül, siklottak le a billentyűkről. Vége, bárót kapott, nem józan parasztot. Adjon
mindennek végei Uj életet kell kezdeni, mert Isten j ó egészséget mindenkinek! Utóirat: A
patronokat, meg a kutyavezető zsinórokat okelpusztul.
vetlen küldje, mert nagyon fontos. Még egy
(Pistára nem is mert gondolni. O h az na- utóirat: A pesti lakás kulcsait majd adja át az
<*yon goromba volt hozzá a múltkor. Rette- ángyónak.
netes ember. Oda való a pusztára. Nem sze(Vége következik.)
ret ő senkit. Mindig a vadászkutyáit simogatta, de hozzá nem volt egy j ó szava sem.
Csak tán a becsületessége, meg a gyerek
köti még az asszonyhoz. E l kell tépni ezeket a szálakat is, hadd legyen ő szabad.)
Megküldték neki azt a színházi újságot is,
Budapesti értéktőzsde zárlat. A kétnapos szüamelyik az arcképét álnév alatt hozta. A Pis- net után a mai értéktőzsdén igen élénk volt a
ta festményének a reprodukciója volt. Ugy piac, csakhamar azonban nagyfokú tartózkodás
irtak róla, hogy tehetségénél csak a szépsé- vált úrrá a bizonytalan külpolitikai helyzet és a
ge ragyogóbb. Igaz, hogy rögtön elégette, genfi tárgyalások elhúzódása folytán a spekuláció rendkívül óvatos volt és nem akart ujabb köde hát ez éppen elég volt.
Ködös, szomorú, nyálkás ősz volt. Az telezettségekbe bocsátkozni. A kezdő árfolyamok
általában alacsonyak voltak. A pénteki zárlati árimalom már majd megölte. Ugy vágyódott folyamokon, később az áralakulás ingadozóvá
a fővárosi zaj, ragyogás, szereplés, taps után, vált és egyes értékek árfolyama, habár csekély
hogy szinte belebetegedett.
mértékben is, megjavult, másoké viszont tovább
A berukkolási parancs megérkezett levél- gyengült, végeredményben azonban a legtöbb érben. Ángyónak irt Pista valami hosszú gaz- téke a n.api legalacsonyabb árfolyamokon zárt
Altalános gyenge irányzat ellenére egy-két érték
dasági jelentést, ami azzal végződött, hogy
az asszony hozza a gyereket, a dadát. A te- megnyilvánult kereslet folytán árnyereségre tett
let az idén a pusztán töltik, mert Pistának szert így a Nemzeti Bank 1.5. Alt Biztosító 20.
nincs kedve Pesten lopni a*napot: megöli ott Magnezit 4.00 pengővel javította árfolyamát. Magyar Nemzeti Bank 141.5, Kőszén 254. Ganz 15.10, |
az unalom.
Szegedi kender 16.5.
Panna ángyó meg se akarta mutatni VilZürichi devizazárlnt Párls 20.8725 T ondrm
mának a levelet: kikönyörögte tőle.
15 $05, Newvork 309.00. Brüsszel 72.20. Milánó
— Még nem megvek. írok Pistának vala- 26.42. Madrid 42.20. Amszterdam 207.85. Berlin i

tott. Dec. 10155—háromnyolcad, (—), máj. 102 ötnyolcad—háromnegyed (—), jnl. 96.25—háromnyolcad (—)'. Tengeri tartott. Dec. 92 hétnyolcad (—)',
máj. 90 háromnyolcad (—), jnl. 87.25 (—> Zab alig
tartott. Dec. 55.25 (-), máj. 53.5 (—), juL 48.5 (-).
Bozs tartott. Dec. 80 egvnyolcad (—), máj. 79 egynyolcad (—), jnl. 78 (—).

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT
SZOBÁK
Csinos diszkrét bútorozott szoba 15-re kiadó. „Csinos" jeligére.

MlfflH'flBl
KellőszobAs

és háromszobás, fürdőszobás lakás rendkívül
mérsékelt bér mellett
azonnalra vagy februárra kiadó. Somogyi
ucca 11.
180
Január elsejére keresek 2
szobás lakást
összkomforttal Belváros
ban Tisza Lajos körútig. Cím leadandó Sillő
Zoltán cimen a kiadóhivatalba.

Foglalkozás
Német kisasszonyt öt
és hatéves gyermekek
mellé délutáni elfoglalt
sággal december 15-re
felveszek. Báró Jósika
ucca 12. fldszt. 3.
Bejárónét a délelőtti
órákra felveszek. Feketesas u. 9. sz. I, 4. ajtó. — Ugyanott egy női
téli kabát eladó.

Golyósprés olcsón eladó. Pollák, Tábor u.
7b.
Jókarban lévő angol
gyermekkocsit megvételre keresek. Poüákné,
Füredi ucca 3.

LITERES
és feles üvegeket
a legmagasabb áron veszek Hegedűs, Tisza
Lajos-körut 51. sz.
Életképes kötszöyött
üzemhez 1000 P-vel köz
remüködő társat keresek haszonrészesedéssel, a pénzre fedezet
van. Megbízott Bankbizományi iroda, Vadász ucca & sz.
Zákány u. 7. számú bér
ház felerésze eladó. —
Úgyszintén a Francia
dűlőben 400 négyszögöl
telek.
Tudakozódni
ugyanott 10 napig otttartózkodó Taraszovite
Lászlónénál.
Egy 120 kilós sertés
eladó. Csaba u. 14.
Hizott sertés, 200 kgos fiatal, príma, ango'
eladó. Imre u. 2 b.

Karácsonyi ajándék
Prohászka összes müvei
(24 kötet diszkötés") —
Petőfi összes müvei (12
kötet amatőr félbörkötés), Ferenc» Zoltán:
Bejárónőt keres. Koncz,
Petőfi életrajza (3 kötet
Horthy M. u. 12.
amatör félbőrkötés) teljesen uj állapotban elSzobalány felvétetik. — adók .Bftrlini körút 34.
sz. L 2.
115
Wolf, Polgár u. 31. sz.

Megbízható, jól főző
mindenest keresek —
azonnalra. Pártos Béláné, Kazinczy u. 6.

Kifutó ffiul
felveszek Vincze-füszerüzlet, Párisi-körut 22.

étt-Vtei*»**
Libdepróiék
40 fillér, libacomb zsirral 80 fillér kilogram ónként. Kapható Blau
néilál, Kelcmen-ucca 1.

KÜLÖNFÉLÉK
Elveszett pénteken egy
retikül. Becsületes meg
találót jutalmazom. Cimern Bocskay u. 13 a.
ELVESZETT
a Kossuth Lajos-sugár,
uton egy fekete selyem
retikül. Megtaláló 10
pengő jutalmat kap, ha
a Gázgyárban leadja.

