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flz Érdekes kísérlet
Azt írja egy küflöldi „szaklap," — Kogy
melyik, azt szántszándékkal elhallgatjuk, mert
nem akarunk neki propagandát csinálni —,
hogy egy esetleges angol-olasz háború kitörése r e n d k í v ü l é r d e k e s
kisérlet
lett volna annak a gyakorlatilag még ki nem
próbált kérdésnek az elbírálására, hogy a jövő háborújában a csatahajó, vagy a bombavető repülőgép lesz a hadviselésnek h a t é konyabb
eszköze?
Köztudomásúlag
ugyanis Anglia a tengeren első hatalmassága a világnak és mióta a maltai és gibraltári
hajóhadat az otthoni és indiai flotta egységeivel is megerősítette, a Földközi tengeren
sokszorosan erősebb az olasz tengeri haderőnél. Ha ugy tetszik, zár alá veheti az olasz
kikötőket és elrekesztheti az Afrikába vezető
utaifi. Ezzel szemben Olaszország erősebb a
levegőben és repülőgépeivel bombazápor alá
veheti nemcsak Máltát, hanem a tengeren
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mögött rejtőző reális okok sem leheftnek elég
nyomósak ahhoz, hogy háborúra vezessenek. Anglia biztosítva akarja látni szudáni
és egyiptomi érdekeit, Olaszország pedig
terjeggkedési területeket keres népfölöslege
számára. Miért jelentenének ezek a törekvések kiegyenlíthetetlen ellentéteket és miért
ne lehetne a felmerült ellentéteket békés
uton is megoldani? Ez a kérdés bizonyára
felmerült már nagyon sok egyszerű, a világ
sorsának intézésétől távol álló egyén agyában. Csak örvendetes lehet, ha a nagy politikusok és nagy katonák is idáig eljutottak.
Nincs örvendetesebb olvasmány az egyszerű
emberek milliói számára, mint mikor a felelős állásban levők is békeszeretetüket han-

goztatják és nyilatkozataikban a háborút zárják ki az eshetőségek köréből.
Nekünk különösképpen megvan az okunk,
hogy örömmel fogadjuk a nemzetközi légkör enyhülését. Reánk nézve a genfi feszültség az érzelmek és realitások dilemmáját jelentette a nemzetközi rokonszenv két magyarbarát pólusa között. Nekünk, akikre nézve csak egy politika lehetséges, a békés erőgyűjtés politikája, nem lehet
szükségünk
é r d e k e s ldsérletekre. Mi azt sem akarhatjuk, hogy mások kísérletezzenek. Nekünk
csak az lehet az őszinte, becsületes óhajtásunk, hogy az enyhülést minél előbb az
utógondolat nélküli megértés és együttműködés váltsa fel.

Tigre, Ogaden és Karrar
az előkészítő tárgyalások
középpontjában

uszó vaskolosszusokat is.
El kell ismernünk, hogy érdekes volna a
kisérlet. Majdnem olyan érdekes, mintha
nyilt pályán egymásnak eresztenének egy
hatvan és egy száz kilométeres sebességgel
rohanó vonatot és igy gyakorlatilag állapítanák meg, hogy az összeütközés mekkora
rombolást vinne végbe a mozdonyokban és
kocsikban, mekkora pusztulást idézne elő
anyagi értékekben, hány utas végezné be
földi pályafutását, az életbenmaradottak pedig idegrendszerük milyen megrázkódtatásával reagálnának a s z o k a t l a n eseményre.
Éppen ilyen érdekes volna a háborús kisérlet,
ersze némileg nagyobb méretekben. Ezrek
elyett milliók és milliárdok, egyes emberek
helyett pedig országok, népek és nemzetek
volnának a pusztulás áldozatai.
Szerencse, hogy ennek az érdekes kísérletnek fenyegető veszedelme távolodóban van
az emberiség feje felől. A légkör enyhülőben
van és a presztízsek összeütközését emberi
számítás szerint nem fogja a fegyverek öszszeütközése is követni. Hoare angol külügyminiszter nagyon világosan és érthetően formulázta meg tegnapi beszédében a kérdést,
amely az emberiség elé mered. Nincs igazuk
azoknak, akik a h a t a l m a t é s b u k á s t
állítják szembe egymással. Egy másik kérdés jelenik meg lángbetükkel a kárpiton: V il á g b é k e v a g y p u s z t u l á s . Nincsen
más választás. A világháborúban megismert
borzalmak minden fantáziát felülmúló méretben szabadulnának rá az emberiségre s
nem volna hatalom, amely meg tudná állítani a felfokozott szörnyűségek romboló áradatát. Ennek a generációnak már vannak tapasztalatai, hogy mit jelentenek az ilyen kísérletek. Ez a generáció már tudja, hogy a
háború oyan örvény, amely annál sodróbb és
annál ragadóbb, minél szélesebbre terjednek
ki hullámgyürüi. Ennek a generációnak megvolna minden oka, hogy higgadt fővel, józan
ésszel, szenvedélyeket félretéve mérlegelje
az eseményeket és a várható következéseket.
Az utolsó napok eseményei után nem lehet kétséges, hogy sem Anglia, sem Olaszország nem akarja a háborút. Őrültséggel volna határos, ha egy koloniális vállalkozás
európai országok háborúját robbantaná ki,
csupán azért, mert az az afrikai ország, amely
szenvedő alanya egyik európai hatalom gyarmati terjeszkedésének, véletlenül tagja a
Néüszövetséenek. De mec a formai helvzet
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Még nincsenek konkrét békefavaslafok. — Tovább folytatják
a francia—angol-olasz megbeszéléseket

Nagy offenzíva előtt a déli és az északi fronton
Róma, október 24. Az angol—francia és olasz
kormányok között állandóan folynak a tárgyalások. A megegyezés egyelőre kilátástalan, de
különös pesszimizmusra nincs ok. Olaszország
a maga részéről a legnagyobb jóakaratról tett
tanúságot akkor, amikor minden ellenszolgáltatás nélkül hajlandó volt egyik hadosztályát
Líbiából visszavonni. Ezt a hadosztályt nemcsak a líbiai határról vonja vissza, hanem teljesen elhagyja Afrikát és Olaszországba megy.
Párisban
nagyra értékelik M u s s o l i n i békülékeny elhatározását és ugy vélik, hogy a Földközi-tengeri kérdés végleges megoldásának most már
semmi sem áll útjában.
A Temps szerint a kilátások kedvezőek. Kívánatos volna, hogy London csökkentse a Földközi-tengeren az összevont angol hajóhad számát

Oz olasz javaslatok
A Matin római tudósítója szerint az olasz javaslatok kedd este óta az angol kormány birto-

kában vannak. Ezekben hir szerint Tigre, Harrar és Ogaden tartományokra az olasz fennhatóság kimondását kérik. Az olasz külpolitika
vezetői hangoztatják, hogy a javaslatok kielégítik Genf meggyőződésesebb hiveit is.
A Morning Post római levelezője szerint bizonyos jelek indokolttá teszik azt a reményt,
hogy sikerülni fog a békés megegyezés. Olyan
megegyezésről van szó, amely a népszövetségi
elvek keretében kielégíti Olaszország jogos igényeit, megvédi az afrikai idegen érdekeket, az
abesszin királyság függetlenségét és ugyanakkor felszabadítja a törzseket.

Páris cáfolja a békejavaslatokat
Páris, október 24. A külügyminisztérium
közleményt adott ki, amelyben
megcáfolja
egyes lapoknak azt az értesülését, amely szerint Iáival az abesszin kérdés rendezése ügyében javaslatokat kapott Mussolinitői és ezeket
a javaslatokat reggel közölte a párisi ar\gol
nagykövettel. A külügyminisztérium közlésében hangoztatja, hogy Laval megbeszélései során sohasem volt szó ilyen természetű javaslatokról.

Folytatiák a tárgyalásokat,
tervezet még nincs
A tárgyalásokkal kapcsolatban híre jár, hogy
Olaszország u j tervezetet terjeszt elő a viszály
megoldására. Olasz részről a leghatározottabban ismét cáfolják, mintha Olaszország javaslatokat tett volna. Hivatalos jelentés szerint
ilyen terv egyáltalán nincs, mégkevésbé azonban Olaszország előterjesztésében. Egyelőre
csak az érintkezés folyik a két, illetve három
kormány között és hogy sor kerül-e határozott terv kidolgozására, az a helyzettől függ.
A sajtó és a közvélemény körében egyébként
első komoly jelei tapasztalhatók a francia külpolitikával szemben való elégedetlenségnek is.
Londonból jelentik: A Reuter Iroda jelenti:
Római diplomáciai körökhői származó hír sze-

\

rint a most folyó megbeszélések lényege az.
hogy mennyiben tudják kielégíteni Olasz szagnak Abcssziniára vonatkozó területi igényeit. Ugv látszik, elvben már megegyeztek
abban, hogy Olaszország megkapja Tigre és
Ogaden tartományokat, kérdés azonban, hogy
hajlandók-e átengedni Olaszországnak a francia és angol Szomáli föld elótl fekvő Harrar és
Auszlen tartományokat is.

Líbiáitól Tripoliszba
London, október 24. Angol hivatalos körökben megelégedéssel fogadják azt a hírt, hogy
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01 olnsx kormány visszarendelt Líbiából egv
hadosztályt és Trlpoliszba helyezi át. Rámutatnak azonban arra, hogy ennek a lépésnek nagyobb jelentősége volna, ha a hadosztályt egyenesen Olaszországba rendelnék. Hangoztatják,
hogy Olaszországnak e hadosztály visszavonása után még mindig 60 ezer tagja marad Lihiáhan szemben az Egyiptomban állomásozó 25
ezer főnyi angol katonasággal.
A Paris Solr jelentése szerint Angliában kitűnő hatást keltett, hogy a libini olasz hadosztályt visszavonták és főképen az a körülmény,
hogy Mussolini nem kért azonnali ellenszolgáltatást.

Nagy esőzések délen
Ogaden legtöbb részében ismét heves esőzések kezdődtek, az utak valóságos sártengerben
úsznak és nagyon megnehezítik az olaszok
előnyomulását a Sebeli folyó völgyében.
Az olaszok ugy látszik, előnyomulnak Atain
felé, hogy elvágják a gorohai-i abesszin helyÓrség visszavonulási útját. Az abesszinok már
régen visszavonultak Adormersiből és az Ualuaítól északnyugatra fekvő határállomásokról
részben a bizonytalanság miatt, részben azért,
mert helyzetük tarthatatlanná vált.

A gazdajavaslai a Ház előtt
Megcáfollak az igazságtigymíniszier távozásának híré!
(•Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A Ház
folyosóin csütörtökön a tegaapi izgalmas eseményekről esett szó. Elsősorban Bethlen István beszédéről, azután az elhangzott interpellációkról. Rassay interpellációjával kapcsolatban a kormánypárt köreiben erősen cáfolták az igazságügyminiszter távozását, azooban ennek ellenére is lehetett a folyosókon arról hallani, hogy az igazságüg> miniszteri szék a közeljövőben gazdát cserél.
Bethlen délután 5 ómkor megjelent a Házban,
végighallgatta M a t o i c s y Mátyás beszédét és
R a j n i s s Ferenc felszólalásának egy részét, csak
akkor távozott, amikor RaijnL&s az ő tegnapi beszédével foglalkozva, támadni kezdte. Akikor a folyosóra ment és ott R a s s a y v a l , S i g r a y v a l és
E s z t e r h á z y Móriccal tárgyalt hosszasan.
A Ház csütörtöki üléséről
részletes ielentésfink

a kővetkező:
A képviselőház csütörtöki ülését délután 4
óra után nyitotta meg K o r n i s s Gyula alelAdua, október 24. Seyum herceg csapatai nök. Az előterjesztések során felhatalmazást
Tigre tartomány egyes részeiben bekerítő had- kért arra, hogy a képviselők a legközelebb esemozdulatokat kíséreltek meg, de próbálkozásuk dékes tiszteletdijából a kormányzóné segélykudarccal végződött, az olasz előőrsök rövid mozgalmára személyenkint 10—10 pengőt tarthasson vissza a pénztár. A Ház ehhez egyhanharc után visszavetették az abesszineket.
gúlag hozzájárult
A Ház folytatta a gazdaadósságok rendezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló javaslat
vitáját, amelynek első szónoka L é t a y Ernő
volt. Foglalkozott Bethlen István tegnapi kijelentésével. A kormány nem meglepetésszerűen
Asmara, október 24. Ras Seyum folytatja az bozta a kérdést a Ház elé, hanem általános
nemzeti óhajnak tett vele eleget. Bethlennel
olasz arcvonalon tul fekvő vidékeken a falvak
szemben állítja, hogy a védettség intézménye
megrendszabályozását. Az elkeseredett benszükorszakalkotó fordulatot jelent. A legutóbbi
löttek mind nagyobb számhan fordulnak az
rendezésnél semmiféle pártpolitikai tendencia
olasz parancsnoksághoz. Most 14 tigrei főnők
nem érvényesült. A javaslatot elfogadta.
megbízottakat küld Aduába, Entiscióba és
Adigrátha és arra kérték az olasz parancs;;o- I
M a t o i c s y Mátyás; A végleges adósságrenkokat, hogv rendeljék el az olasz hadak hsladezést most azért kívánja a közönség, hogy
féktalan előrenyomulását és szabadítsák meg
felfrissülhessen a hitelélet. 1933-ban 100 millió
üket Ras Seyum zsamokoskodásától.
Az etióp szökevények azt állitják, hogy ae
tióp főparancsnokságtól kapott utasítás alapján Gorahai környékén valamennyi forrás közelében arzénnel telt zsákokat helyeztek el. Az
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utasitás ugy szól, hogyha az etiópok nem tudják fenntartani az olaszokat előnyomulásukr>an, a zsákokat vessék bele a forrásokba

Visszaverték Seyum támadását

Megrendszabályozzák a falvakat, megmérgezik a torrásokat

Gömbös Gyula a Turul-

A Reuter Iroda jelenti Addisz-Abebából;
(S'asibu tábornok, Ogaden főparancsnoka kijelentette, ha az olaszok mérges gázbombákkal
támadnak ellenünk, akkor megmérgezik a forrásokat

31-én ül össze
a megtorló bizottság
Genf, október 24. V a s c o n c e l l o s , a megtorló intézkedések kérdésével foglalkozó értekezlet elnöke október 31-én délután 5 órára
hivta össze az értekezletet. Ugyancsak október
31-én délelőtt tart ülést az értekezlet munkabizottsága. Az értekezlet október 31-én történt
összehívására azért volt szükség, hogy a tagállamok tudomásul vehessék az egyes kormányoknak a szankciókhoz csatlakozása kérdésében adott válaszát és kitűzzék a szankciók hatálybalépésének napját. Valószínű, hogy az értekezlet határozathozatalánál figyelemmel lesz
a Róma. Páris és London líözött folyt tárgyalások állására is. Genfben ezidéig nem kaptak
sem hivatalos, sem félhivatalos értesülést arról, hogy Róma mindaddig nem hajlandó tárvalni, amig a szankciók alkalmazását el nem
halasztják.

Herríot a francia külpolitikáról
Páris, október 24. A radikális párt nagygyűlésén H c r r i o t volt miniszterelnök, allamminiszter a külpolitikai helyzetről
és Franciasiyz
ország
külpolitikájáról
nyilatkozott. A követig 1
I
!-;ező Kijelentéseket tette:
A körülmények követelik a béke megszervezését. Franciaország külpolitikája a hajoru vége óta ugyanaz volt valamennyi kormányban. Franciaország törbetetlenül ragaszkodik a Népszövetséghez és nem szabad elfelejteni, hogy Genfben egy uj tényező kelt életre,
a nemzetközi lelkiismeret
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Szövetség vacsoráfán

Budapest, október 24. A „Magyar Egészség
Hete" alkalmából csütörtökön a Turul-Szövetség disztábort rendezett a Vigadóban, amelyen
G ö m b ö s Gyula miniszterelnök többek között ezeket mondotta:
— Megnyugtathatom
bajtársaimat, hogy
nincs megállás azon az uton, amelyen haladunk. Azzal a tudattal állunk helyünkön, hogy
az a munka, amelyet végzünk, nagy történelmi hivatás teljesítése. Három célt látunk magunk előtt.
— Az első cél: sok magyart erre a földrel
— A második: A sok magyar részére olyan
szociális helyzetet teremteni, amilyent minden
dolgozó magyar joggal megkövetelhet.
— A harmadik: Sok boldog, főként harcos
szellemtől áthatott magyartl Mert tudomásul
kell venniönk, hogy ennek a nemzetnek és a
nemzet minden fiának örök küzdelem, létküzdelem a sorsa. A magyar anyáknak, tanítóknak és professzoroknak tehát egyik főkötelességük, hogy a küzdelem és ellenállás szellemét
p'ántálják át a nemzet minden fiába.
— Lehetetlen észre nem vennetek, hogy körülöttünk u j világ van kialakulóban, még pedig abban a szellemben, amelyet ti a TurulSzövetségben másfél évtized óta képviseltek.
Ma a« u j világ azokon az alapeszméken
nyugszik, amelyekért jómagam is egész közéíeti pályafutásom alatt küzdöttem. Ez az evolúciós munka sok időt vesz igénybe, mert azok
a problémák, amelyeket megoldani akarunk,
alapos tanulmánvra. csendes előkészítésre szorulnak.

Hó

Prága, október 24. Csehszlovákia dombos
vidékén csütörtökön erősen havazott, Prágában csütörtökön kora reggel havazott, a hó rövidesen elolvadt

pengőt bocsátottak rendelkezésére a kormánynak, amiből 40 millió pengőt használt fel. A
pénzintézetek ezzel szexpben a fennálló könyvoHAecóf* Mn^űTácáro ronclíill/ű^Ao^íi
ílnél
-r*—J — —
hogy «
-rendelkezésre bocsátani lavasolt 150 millió
pengőre nem lesz szükség. Ebből csak 106 millió pengőt kell majd felhasználni. Indítványozta, hogy a 100 holdig terjedő gazdák adósságait is ugyanugy rendezzék, mint a 20 holdon aluli gazdák adósságait. A nagybirtok terheinek átvállalása szükségtelen, egyébként is
ellentétben áll a nagybirtok védelme a telepi
tési programmal. A javaslatot nem fogadta el.
R a j n i s s Ferenc helytelenítette a Bethlen
által ajánlott általános
kamatleszállításban
megjelölt megoldást. A kötvények kérdésével
is foglalkoznak. Vannak, akik a záloglevelekel
a konjunktúrának megfelelően hordják ki és
be az országba. A munkabérek kérdésénél azt
kell nézni, hogy a nemzeti jövedelemből mekkora rész juthat a tőkések megrövidítése nélkül a munkásosztálynak. A javaslatot örömmel üdvözli és elfogadja.
É b e r Antal károsnak tartja az ország hitelére a gazdavédelmi intézkedéseket. Attól tart,
hogy az ilyenféle rendelkezésnek súlyos következményei lesznek a hitelélet terén. Ez a politika károsan befolyásolja a tőkegyűjtést és a
takarékosságot. Könnyű a bankok ellen hangulatot kelteni, a támadók azonban nem ismerik a hitelszervek valódi helyzetét. Igaztalan az a támadás is, hogy a kormány gazdaadósságrendezéséből is a bankok huzzálc a
hasznot. Végül kijelentette, hogy elismeréssel
van a pénzügyminiszter képességei és munká ja
iránt, de közgazdasági meggyőződése alapján
a javaslatot nem fogadja el.
A többség ezután elfogadta az elnök napirendi inditványát, amely szerint a Ház pénteken délután folytatja a javaslat vitáját. A Ház
ülése háromnegyed 8 órakor ért véget

Petíciók
Budapest, október 24 A közigazgatási bíróság a Strauss István marcali mandátuma ellem beadott nyilaskeresztes petíciót elutasította.
Megkezdték a szédhemyí kerületben megválasztott N'hoHay József Nep-képvfeelő
mur
dátuma ellen Orosdi Füflöpnié választót részéről beadott pamasz tárgyalását is Az alaki kifogások ügyéiben holnap hirdet foaitá/rozaalöt a
biróság-

Henderson temetése
London• október 24 Henderson Arthur tenw
fcó&e csütörtökön volt nagy részvét mellett- A
temetésen megijelemít Lansbury. a munkáspárt
volit elnöke. Attlec őrnagy- a munkáspárt elnöke. Avennl népszövetségi főtitkár, valamit a
külföldi szocialista pártok képviselői-

Délmaőuarország

Kolcsönhöngvttr
Földi Mihály: A h á z a s p á r
Footner •• F r i s s e n hantolt s i r

Anuaga legnoauobb,
előfizetése leghisebD!

TO^ ol őher 25,
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A hét szenzációja I

Mariene Dittrich
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Ötnapos tárgyalás, 45 felszólalás után

csütörtökön éjszakai ülésen
befejezték
a költségvetés általános vitáját
Délután 4-íől éjfélig íaríotí a közgyűlés viíája
Szociális problémák, adó-képek, idegenforgalmi politika, fejlődési
kérdések
(A Délmagycrország munkatársától) A költsópetési vita ötödik napján, csütörtökön már
sokan meg,elégelték a sok felszólalást- A polgármester. amikor négy óra után megnyitotta a
közgyűlést, bejelentette, hogy ilyen esetekben,
amikor a vita ennyire elnyúlik, a törvény lehetőséget nyújt a felszólalási idő korlátozására— A joggal élni nem kívánok — mondotta a
polgármester —. de arra kérem a bizottság
tagjait, hogy röviden mondják el véleményüket. hiszen a vita során már úgyis kimerült a
témaA csütörtöki vita első felszólalója dr- Tóth
ímre volit- Alsóváros hiányosságairól, majd tanyai problémákról beszélt- Beszélt az iskolaépületek lerongyoltságáról, az iskolai tejakció
városi hozzájárulásának emelését kérteDr- Berkes Pál volt a következő szónokBeszédében azt fejtegette,
hogy nem lehet
minden jogos ós méltányos kívánság teljesítését a gazdasági helyzetre való hivatkozással
megtagadni- A gazdasági válság ellen nem lehet állandó hátrálással védekezni- A város vagyonkezelése a régi. elavult módszerek skerinit
történikDr- Ernyei István leplezetlen ingerültséggel
hallgatta. Berkes fejtegetéseit, többször közbeszólt, mire a polgármester kérte, hogy ne zavarja a szónokot. Dr- Berkes Pál ezután megállapította, hogy a kövezésd alap 80 ezer pengős emelése nagyon labilis alavon történtA polgármester itt félbe szakította c, szónokot és kijelentette, hogy „eddig semmi konkrétumot nem mondott-" A jobboldalról zajosan
helyeselték a polgármester megállapítását és
amikor dr- Berkes folytatni akarta beszédét,
Ernyei István ismét közbeszólásokkal zavartcf
Dr- Berkes néhány pillanatig szó nélkül állt
a helyén, figyelte a közbeszólásokat, de
beszédét azután már ""f™ folvtathatta,
mert a polgármester megrázta a csengőjét ós
általános meglepetésre igy szólt:
— Rózsa Illés következik!
Rózsa Illés a bérlők helyzetéről beszélt és
elismeréssel állapította meg, hogy az ellenzéki
felszólalók igen helyesen látták meg a tanyai
problémákat- Megállapította, hogy a tanyán a
társasbérleti viszony mérgesítette el a helyzetet, mert a város egyetemlegesen teszi felelőssé a bérért a társbérlőket- Szüntesse meg a város a gazdasági szakértők alkalmazását # —
mondotta —, ez olyan örömet fog kelteni a
bérlők között, hogy azok örömükben talán
még a hátralékukat is megfizetikKövetkezett dr- Csikós Nagy József, aki szintén bérlőkérdésekkel foglailkozoitt-

konstatálták- A költségvetési bevételek között
az egyenes adók összege lényegesen kisebb•
mint a közvetett adóké• A nagyobb terhet tehát
a legszegényebb népréteg viseli• Ez az oka annak, hogy a munkásság képviselői nem fogadhatják el a költségvetést— Hunyadi Vass Gergely emiitette, hogy
javulás van- Adatokkal bizonyítja, hogy nincs
javulás, sőt a visszaesés tovább tart- Több
munkást foglalkozitaitnak ugyan, de kevesebb
munkabérrel, minit ezelőtt- A polgármesteri
expozé mestenmü volt aibbód a szempontból,
hogy miképpen lehet a kritikát előre leszerelniEz a költségvetés a kövek költségvetése,
— mondotta ezután Lájer- A pénzügyi bizottság minden erejével arra törekedett hogy
a köveket, a burkolatokat megmenthesse a város a tönkremenéstől- Ugyanilyen gondoskodást kellett volna tanusitani az emberek dolgában is• mert nemcsak a kövek* hanem az emberek is tönkremennek• Nemcsak a minimális
munkabéreket kell megállapítani, hanem be kell
végre vezetni kötelező erővel a negyvennyolc
órás munkahetet is minden vonalon- Példák
igazolják, hogy ez megkönnyítené a város
helyzetét is, # mert lényegesen
csökkennie a
munkanélküliek száma— Nem tudja elfogadni azt az optimizmust
— folytatta —> aimiely az elhangzott felszólalásokból csendült ki, mert nem hiszi• hogy az
előirt bevételek megvalósuljanak- A költségvetési tárgyalás szellemét nem a diktatúra, hanem a szabadság vágya lengte át, ami tényleg
jogot ad az optimizmusra- De ha mégis bekövetkezne az, hogy a magyar nép jármot kívánna a nyalkába, az ország jövője kétségbeejtő lenne- A költségvetést nem fogadja el, mert
az nem honorálja a lakosság jogos igényeit(Helyeslés a baloldalon-)
A polgármester
szünetet
rendelt el- Szünet alatt odamenit a szociáldemokraták csoportiához és tréfásan engesztelni
igyekezett őket. amiért dr- Berkes Pált nem
engedte végigbeszélni— Tudjátok — mondotta —> r.zért .csináltam- mert igy akartam fegyelmezni a fiatal és
uj városatyákat- Hadd szokják meg a fegyelmezést •••
„.,
De szünet közben más is történt. Sftvoy Kálmán megegyezett a pártok vezetőivel, hogy
befejezik az általános vitát- még pedig ugy,
hogy

Láfer Dezső

megszavazzák az éjszakai
ülést.

volt
a
következő
szónokA
szociáldemokrata párt képviselői
osak 1929 óta
tagjai a
törvényhatóságnak — mondottaAzóta megváltozott a közgyűlés működése A
törvényhatóság azóta szociális és népegészségügyi problémákkal is foglalkozik- A költségvetési vita során föltárultak a város sebei,
de

Szünet után Schmidt József mondotta eí beszédét- Nem helytálló a polgármesteri expozénak az a megállanitása. hogy a mérnöki hiiivatal túlméretezett- A baj az, hogy a költségvetés
nem nyújt lehetőséget a mérnöki hivatal kellő
foglalkoztatására- Arra hívta fel a polgármester figyelmét, hogy a felsőiparlskola végte

a költségvetés a pénzügyi fedezet
hiánya miatt megakadályozza a
a sebek gyógyítását.
A felszólalók egyrésze az adózók sérelmeiről
beszéltek, a nép képviselői a hiányosságokat

Széchenyi M a i l

Ma és mindennap

Az édes mostoha

A legszebb magyar fi m

visszakaphatná régi épületét de anyagi okok
miatt az iskola nem költözhet be- Kérte a polgármestert, hogy írjon fel ebben az ügyben a
kormányhoz
Ezután vitéz dr- Shvoy Kálmán meginditványozita
az éjszakai ülést.
A közgyűlés kimondotta, hogy
addig marad
pénteken együtt, amig az általános vita végei
nem ér-

Pásztor József

volt
a
következő
szónokKifogásoltak
hogy az elnök nem hallgatta végig kellő
türelemmel Beikes Pál felszólalását, maid
jellemezte az eddigi tárgyalást,
megemlítve,
hogy az nem vita volt, a felszólalók legnagyobb
része, vagy nem, vagy távollevőkkel vitatkozott, el kell azonban ismerni, hogy sok megszívlelésre késztető gondolatot vetettek feá- ö
a költségvetés keretei között marad- Ez az első bejelentése A második pedig az. hogy a
költségvetést
nem
fogadja
el
Dogmatikus felfogás szerint ebből az következnékhogy teljesen bizalmatlan a hatóságggal szemben- Ezit a felfogsát ilyen mereven annyival kevésbé tudná vállalni,
mert a költségvetés
megszavazásától olyan világnézeti
okok is
visszatartják, amelyek a hatósági munkától^
tervektől, vagy elgondolásoktól teljesen függetlenek- Mecreimliti például, hogy a borfogyasztási adó. igaz, nem a városi hatóság intézkedése folytán, az 1932-ben
beszedett 617-000
pengővel szemben 340-000-re leszállították, tehát majdnem a telére mérsékelték- Ezzel szemben a vízfogyasztási adót, tehát annak a legelemibb életszükséglet}
cikknek az adóját
amelyet vagyoni helyzetétől vagy életstandardjától függetlenül mindenkinek fogyasztani
kell, meghagyták a régi szédítő magasságban
és 180.000 pengőt szed be a város
azoktól, akik isszák a vizet.

A húsfogyasztást adó az 1932-ben fizetett 147
ezer pengővel szemben felemelkedett 160000
pengőre és a városi fogyasztási adók — igy
szól a költségvetési tétel — <35 ezerről 53 ezer
re emelkedtek- Százalék szerint a legnagyobb
megtakarítást a költségvetésiben az elemi iskolák fűtésénél lehet találni- Az 1934-es költségvetésben 29 ezer pengő szerepelt ezen! a címem
és 1936-ra már csak 19 ezer pengőt irányoztak
elő— Uj kályhákat szereltek be — szóitok többen közbe
— Tudom, hogy beszereltek uj kályhákat —
folytatta Pásztor —> de az iskolaszék ülésein
többször volt alkalmam a télen a tanítóknak
azt a bejelentését hallgatni, hogy
a gyermekek fáznak az iskolában.
— Kizárólag a hatósági munka is szolgáltat
azonban okot arra, hogy megnyugvással ne
lehessen a költségvetést elfogadni- Még mindig
vannak nyugdíjasok, sőt vannak magasállásu
nyugdijat élvező urak, akiket jól dotált állásokban foglalkoztat a város, elvonván ezzei a
tömérdek minik anélküli tői az alkalmaztatás
lehetőségétMég mindig szerepelnek a költségvetésben jutalmak és jutalékok.
— Az állami költségvetésben is szerepelnek
— szólt közbe valaki— Ez gyönge indok ilyen tételek mellett —
folytatta Pásztor- A szegedi _ költségvetésből
sok ilyen tételt gyomláltunk ki mi- akik kél
évtizede folytatjuk itt a harcot a fejlődésért és
a közéleti tisztaságért, de mindig voltak, mini
most is vannak, a meglévőbe beletörődők- Azt
hiszem, nem vitás- hogy a város és a lakossá?
érdekeit és a közérdekeket nem ők szolgál iák
Hivatalát minden tisztviselőnek jól el kell 1'tni, ezért a fizetési osztályszerinti fizetést kapja, milyen elmen jutalmaznák egyesieket ezen
a fizetésen tul, amikor nincs pénz tejre- tüdővészelleni küzdelemre? A tandijkezel'-si jutalékot. amelynek természetével nem fér össze
hourv intalék címén adják annak, aki a tandíjat az iskolában kezeli, szintén m-g kell szüntetniEzuitán
,, ,
idegenforgalmi kérdesekke!

5, 7, 9

foglalkozott Pásztor- Veteménye sízerinl nem
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Rengeynél,

áll. hogy csak a szabadtári Játék idegenforpalmi tényező, de nem osztja a polgármesteri expozénak azt a kijelentését sem. amely szerint
helyes nyomon jáír az idegenforgalmi hivatal,
amikor idegenforgalmait a jó szegedi kom+iával akar csinálni- Figyelmébe ajánlotta a polgármesternek a Mátyás-templom
hatalmas
fcultur- és idegenforgalmi értékét éis számítvahogy idegenforgailmi tényezővé lehetne fejlesztem'. « színházat• a Harmóniát.
a filharmóniát, a sportot, de kfttőnösen a fntbatls portotKereskedő. Iparos és munkás részére a bevételek uj forrásait csak ez-zel az állandóan tevékeny idegenforgalmi pollitikáva! nyithatná
meg a hatóság- Megemlítette itt még Pásztor,
hogy bevezették a wlkemd-szűnetet. aimi helyes,
de nem gondoskodtak wlkdnd!:'ránduldsl lehetőségekről és fejtegette eninek a módozatait IsFelszólalása végén hivatkozott Pásztor a polgármesteri expozé egy megjegyzésére» amely
tiltakozást foglalt magiban állam! terhek áthárítása és városi jövedertmek elvonása ellem- A
város lakosságának. legyen mesrgyőződve a
polgármester, az a hang tetszik és a lakosság
érdekeinek Ilyen gerinces képviseleténél fogja
mtndiig magia mögött találni az érdekellek tudatára ébredit és gerincességét soha fel nem
adó öntudatos lakosságot-

Korán*/i Jenő
vaít
a
következő
szónokA
nacfomalízálás
kinövéseire
mutatott
rá
beszédéhez Elmondotta. hogy a rókusi műhelyt meisrszütitottéik. pedig arra szüksége lett volna a

Telefon:

T935 október 23.

• I az öt nap alatt eltöltött bennünket E í a vita joí got ad annak a feltételezésére, hogy oj kornak
kezdődik, amelyben a városszeretet egyesit mindenkit.
A polgármester ezután elrendelte a szavazást. A közgyűlés elfogadta a költségvetést.
Az elnök ezután bezárta az ülést és folytatását péntek délután négy órára tűzte M, amikor
a részletes vita kezdődik meg.

22-21

osetnldí vasútnak- Ráadásul a imül;ely éoü'letdt
is lebontották- pedig azok igiein
alkalmasak
lettek volna kiállítási csarnok céljaira- A KEAC"
pályát 60 000 pengős költséggel Újszegedről
áttelepítették
Felsővárosra•
A téglagyárak
földbányái súlyos problémát jelenteinek- Egy
hold földből 50 000 köbmétert bányásznak kiHa majd vissza akarja tölteni ezeket a terii'etetoet a város, egy-egy hold visszatöltése 70
ezer pengőbe fog kerülni. Ezuitán a népélelmezés kérdésével foglalkozva megállapítja, hogy
Szeged környékén a lakosság nagyon hiányosan táplálkozik.

II vasmunkások

a legkisebb munkabérek
megállapítását kérik
Gyü'és a Munkásotthonban
(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi vasmunkássá^ csütörtökön este a Munkái-otthonban nagygyűlést tartott- Dári Jánosa vasmunkások szakmai csoportjának ellnöke
nyitott meg a gyűlést és kifejtette, hogy a vasmunkásság helyzete rendkívül leromlott aa
utolsó órában meg kell teremteni azokat az állapotokat. amely a régi szintre emeli fel-

Lájer Dezső azzail kezdite besizédét. hogy a
A közvágóhídon tavaly 36-000 állatot vágtak | kenyér árát éppem tegnap emelték fel Móniként
le. közte legalább 15-000 olyan állatott, amely6 fillérrel, de megdrágult a burgonya. zsir> liszt
nek vérét nem használták fel. pedig az állati
ós m'nden közszükségleti cikk is> A szegedi
vérben igen nagy táperő van- Súlyt kell hevasipari munkások
munkabére azonban nem
lyezni a háztiipar megteremtésére- Pályadijat
változott, még most is szégyenteljesen kevéskeltene kitűzni annak a jutalmazására, aki a
Az asztalosiparban nemrégen bevezetett 48
legcélszerűbb háziipart meg tudfa határozni a
órás munkahétről és a minimális órabérekről
szegedi lakosság számára• (Taps )
beszélt ezutám és kifejtette, hogy ezek a rendelUgl Géza következett ezután- Emelni kell a
kezések egyszer már érvényben volLak a vaslelkészek létszámát — mondotta —• A lelkéiparban. de ellenállás hiányában megszüntették
szek gyönge dotálásának javítását kén'be, mert
azokata mai lelkész már nem baziroahatja a stólajöEzután Csapó Sámuel, a Magyarországi Viasvedelemire a megélhetést- Végül arra kérte a
város tisztviselőit, hogy gyakrabban látna:;«- ; és Fémmunkások Szövetségének főtitkára szólalt fel- Elöljáróban arról baszélb hogy az egész
sarak ki a perifériákra, mert ennek igen jó haországban Szegeáen a legalacsonyabbak
a
tása vam- Sürgette az ujszegedí bajolk orvosvasipari munkásság órabérei- Itt 8 és 10 fiiélásátrés órabérek is vannak. holott Budapesten
.Háromnegyed nyolckor a polgármester vaennek nyolcszorosát-tizszeresét fizetik- Kimucsoraszünetet adott azzal, hogy a vitát pontotatást olvasott fel. hogy a budapesti vasipari
sam 9 órakor folytatják*
gyáraik milyen órabéreket fizetnek- Szegedem
— mondotta — a legmagasabb munkabérek is
•lattá maradnak a legkisebb fővárosi flralbéreknek- Hasiomló a helyzet a lafcatosiparbam Vs-

Az éiszakai ülés

Csapó Sámuel ezután a vasmunkás szövetség célját ismertette.
majd szervezkedésre
Uvta fel a megjelenítek figyelmét- Javaslatára
a gyűlés a következő határozati Javaslatot fogadta el:

a közeljövőben a fejlődés utján. A terhek egv
Pontosan kilenc órakor nyitotta meg a polgármester az éjszakai közgyűlést. A padsorok . részét a jövő generációra kell áthárítani. A
igencsak üresen ásítoztak, később azonban fo- I bérházak jövedelme kevesebb, mint az építésükre felveit kölcsönök kamata. Foglalkozni
kozatosan benépesedtek
— A szegedi vasipari munkások vezetősége
kell tehát a házak eladásának gondolatával. A i
Az éjszakai ülés első szónoka P a p p József
ryugdijalap bevételei nem fedezik a kiadásait. | kéri az iparügyi minisztériumot• hogy a vasvolt, aki a röszkei sérelmekről beszélt. A rösziparban is rendelje el a legkisebb munkabérek
koi templom tatarozását sürgette és a járda - Talán biztosítás utján ezen a téren is lehetne
megállapítását- Felkéri a Vlais- ós Fémmunvalamit
enyhíteni.
Konvertálni
kell
a
városi
költségek előlegezését kérte a várostól.
kások Szövetségét, indítson akciót a kőtelező
kölcsönöket. Koncessziós alapon talán lehetne
Dr. S ő r e g h v Mátvás a háztulajdonosok
48 órás heti munkaidő életbeléptetéséértvállalkozót találni a külvárosok vízellátására
sérelmére hivta fel a fígvelmet. Nem a féláru
A javaislait indoklása mejfállapitja. hogy Szieutazások ellen kell tiltakozni, hanem mozgal- és csatornázására is. A városfejlesztés egy másik módja az, ha a város különböző kedvezgedan az átlagos heti munkaidő egyes üzemat kell Inditani, hogv szállilsa le a vasút minménvek biztosításával u j gyárvállalatokat csamekben a 60 óráit is meghaladja- Ugyanekkor
den vonalon a tarifát.
logat Szegedre. Konzervgyár számára Szeged
a vasmunkások Jelentéketny résae nam képes
M á r i a f ö l d v Márton a statisztikai ügynagyszerű helv lenne. A mai gazdasági viszomunkához jutni, ennek követfcezimányek hogy a
osztály felállítását sürgette.
nyok között nem lehet a tisztviselői létszámot
vasiparijain Szegedem a heibi keresetek átlaga
Dr. F a j k a Lajos következett volna, de becsökkenteni, még akkor sem, ha az adminiszmég a 10 pengőt sem éri ellelentette. hogy mivel már késő van és sok felszállás hangzott el, észrevételeit a részletes tráció tényleg túlméretezett. Az adminisztráció
A nagygyűlés Dáni JAmos zárószavával éri
egyszerűsítéséről azonban gondoskodni kell. A
vita során mondja el. (Nagv taps.)
végettanvai viszonyok rendezése nagyon fontos,
mert a tanvn sorsával áll, vagv bukik a város
Szsrányi B é l a
költségvetése. A költségvetést elfogadta.
űszakí és városrendezési kérdésekről beszelt.
»
r. 1932. évi legmagasabb áradás alkalmával
Az általános vita utolsó szónoka
megállapították, hogv Sreged védőtöltései látmafracvászon, kérpitoskellékek
szólag megbízhatóak, de a rakpart
téglafala
dr. H u n y a d i János volt. A hidvámok csöknagy
választékban gyári áron,
nem kifogástalan. Könnven
megtörténhetik,
kentésénél az idegenforgalmi
szempontokkal
hogv nacyobb áradás alkalmával, ha erős szél és az u ¡szegediek érdekeit kell elsősorban fiV a r g a H S h á l y cégnél, Aradi u. 4.
lámád, meglazul a fal Gondoskodni kellene a
gyelembe venni. Az idegenforgalom érdeke köfal megerősítéséről. Szeged árvédelmi helvzeveteli az állomás környékének sürgős rendezétét nem tartja megnyugtatónak. Ezen a téren
sét. A költségvetést elfogadta.
nem szabad takarékoskodni.
A polgármester tizenegy óra 10 perckor beÁ b r a h á m Imre tanvni kérdésekről beszéli
fejezettnek jelentette ki az általános vitát. Meg(•s arra kérte a közgyűlést, hogv a t»nvai Ínsélegolcsóbb és a pályaudvarokállapította, hogv a vitának 45 szónoka volt. A
gesekről és éppen olvan mértékben gondoskod- felmerült kérdésekről jegyzeteket készített. Az
hoz l e g k ö z e l e b b fekszik a
jék, mini a városiakról. Végül a paprikiniae
elhangzott jótanácsokat, kívánságokat komoly
rendezését sürgette.
tárgyalás alá veszi. Ami a város javára megvalósítható, azt igyekezni fog meg is valósi B a c k Kfirolv
tani.
— Rám most az a kötelesség hárul, hogv ugv
volt a kővetkező szónok. A költségvetési téter
lek realitása legnagyobbrészt nem a várostól, a magam, mint a hatóság és a város egész kö(VII., Dohány-ucca 14. szám)
zönsége nevében köszönetet mondjak a közgyűhanem külső körülménveklől függ. Bizik ablés minden tagjának azért a városszeretetért,
% i t á s i regiéi 5 órakor. — Göx> és kidban. hogy a város hatósági biztosítani tudja a
í ö r r f * í f a P I . . - Khxolsáláal d l j csak lOfIII.
bevételeket, de arra semmi garanciát nem lát, amely minden felszólalásban megnyilatkozott.
Szinte meghatott az a megértés, amely ez alatt
hogy a város fokozottabb ütembeft indulhat el
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November elsején életbelép FRISS la. TEAVAJ
a szigorított autórendelet
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(A Délmagyarorszdg munkatársától) A belügyminiszter ismeretes csendrendeletének egyrésze aiuguszitus elsején éleitbelópett- Augusztus
óta lakott terüieéeken éjjel tíz órától reggel
hátiig tilos az autóknak kiirtjelzést leadmok,
csak a legnagyobb csendben közlekedhetnek,
ami mágia után vonja azt is, hogy szinte csak
lépésben haladhatnak az utkeresizteződéseiknél.
ha nem akarjáík kitenni magukat veszélyes karambolnak- A csendrendelet többi része most
november elsején lép életbe és a kővetkezőket
tartalmazza:
A gépkocsivezetőknek a városokban a kézikürtön kívül csak a kéztkürt hangjánál nem
erösebb hangú villanykürtöt szabad használni- Ez a rendelkezés megakadályozza a fület
bántó szirénlzá sokat- Főútvonalakon jelzőkürtöt használni tilos• Szegeden főútvonalinak számít efbből a szempontból a Széchenyi-tér és az
abba betorkoló uccák kivéve a Keleman-uccát
főutrvonal a Kdrdsz-ucca• a, Boldogasszony-sír
gdrut- a Kossuth Laios-sugárutnak a nagvkör
ut és a Feltámadás-ucca
közötti része, az
Erzsébet-rakpart és végül a Kálvdnccutnak &
közremdészeti kórház előtt elterülő szakaszaAz uj rendelet
előiria az autósoknak, hogy

jáaműveiMoel együk uccából a másikba csak
lépésnek megfelelő sebességgel _ fordulhatnak
be. hasonlóképpen keH viselkedniök az útkereszteződéseknél is- Gyorsabban csak akor szaban haladniok. ha a közlekedési rendőr m e g í r
lelő jelzést ad- Természetesen étetbanmarad az
éjszakai kürítüalom isA szegedi rendőrkapitányság vezetője, drBuócz Béla
főkapítányhelyette® a rendeletet
most tette közzé hirdetményében és ebben
felseólatja a gyalogjárókat is, hogy a rájukvcr
naitkoaó rendelkezéseiket a legszigorúbban tartsák be A gyalogiárók az útkereszteződéseknél
kötelesek derékszögben haladni 6s aki ezit a
nandellkezést
megszegi, kihágást követ el>
amelynek pénzbüntetés a szankciója- A fókapitányhelyettes figyelmezteti a gépkocsivezetőket. hogy a rendelkezéseket pontosan tartsák
be és a legmesszebbmenő elővigyázatosságot
tanúsítsák. Különös nyomatékkal figyelmezteti
a főkapitányhelyettes a motorkerékpárosokai•
hogy tartózkodjanak a nagy zajjal járó ..túráz
tatástól", kipuffogó használatától, mert Ismétlés esetén az Ilyeneket nemcsak felelőssége
vonják kihágásért, hanem a vezetői igazolványát is elkobozzák-
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200 OTI-hátralékos szegedi munkaadó
A jövő héten megkezdik a hátralékok elengedésének tárgyalását
(A Délmagyarország munkatársától.) Október harmincegyedikéig lehet kérni az Országom Társadalombiztosító Intézettől az ötezer
per.gőn aluli hátralékok felének elengedését.
Az ÓTI szegedi pénztárához ezideig mintegy
kettőszáz kérvényt nyújtottak be. Van néhány
többezer pengőről szóló hátralék, de a legtöbben párszáz pengő járulék elengedéséért folyamodnak.
A kérvényeket a végrehajtási osztályhoz
teszik át, itt felszerelik azokat, hogy november
elseje után a kérvények elbírálására megválasztott ötös bizottságnak minden szükséges
adat rendelkezésére álljon. A bizottság már
megkezdhetné működését, de egyelőre tnég az
OTI központjától várják a rendelet végrehaj-

tási utasításának megküldését. Ugy volt, hogy
már október közepére megérkezik az utasítás,
ez azonban nem történt meg. Valószínűleg a
a jövő héten kezdik meg a benyújtott kérvények elbírálását.
Számítanak arra az OTI pénztáránál, hogy
október utolsó napjaiban még tömegesen fogiák a hátralékos munkaadók a tőrlésre vonatkozó kérvényeket benyújtani. A kérvényeket
rövid idő alatt bírálják el, az elv az lesz, hogy
méltányosságot kell gyakorolni a kérvényezőkkel szemben. Ezek szerint a hátralékos munkaadók egyrésze remélheti, hogy OTI-tartozásának felét elengedik. A bizottság tárgyalásait
nagy érdeklődéssel várják.

Január elsején élefbeiéplelik a városházán
a felefon-hé isfát
(A Délmagyarország munkatársától)
Megírta a Délmagyarország- hogy a városházám komolyan foglalkoznak a telefonköltségek csökkentésének kérdésével
A pénzügyi bizottság
kimondotta, hogy a számvevőség; által javasolt
2-4000 pengős tételt csökkenteni kell- A polgármester dr- vitéz Szabó Géza pénzügyi tanácsnokot bizta rn.ec a szükséges tervezet kidolgozásával- Szabó tanácsnok érintkezésbe
lépett az ügyben a postaigazgatósággal és eddigi tárgyalásairól a csütörtöki tanácsülésen
tájékoztatta dr- Pálfy József
polgármestert.
Elmondotta
hogy a megtakarításnak több
módja lehetséges- Az egyik az. ha csökkentik
a telefonállomások és a mellékállomások számát és csak ott tairt fenn telefonállomást a váMélységes megrendüléssel tndatjuk

Steiner
Izsó
lakatosmester
41 éves korában történt elhunytát Folyó
hó 25-én, pénteken délután 3 órakor temetjük a cinteremböl.
Steiner—TBnzer család.
Részvétlátogatások mellőzését kérjük

ros, ahol arra tényleg szükség van- Mivel a telefoniköltségek nagyságát a beszélgetősek száma határozza meg. igen célravezetőnek látszó
módja lenne a takarékosságnak, ha a város a
forgalmasabb telefonállomásokat olyan készülékkel szereltetné fel, mint amilyen a nyilvános telefonállomásokon van- Ezekről a készülékekről osakis akkor lehet beszélgetést kezdeményezni. ha a hívó fél egy huszfilléres pénzdarabot dob beléjük- így a város még keiresne
is ezeken az állomásokon, hiszen egy-egy beszélgetésért a te| efonelőfizetőnek 12 fillért kell
fizetnie, tehát minden nem hivatalos beszélgetés után a városnaik nyolc fillér haszna lenneElmondotta Szabó tanácsnok azt is. hogy a
postaigazigatósággal folytatott tárgyalásai sor
rán felmerült a a telefondíjak átalányozásának
lehetősége is- így a város függetleníthetné a telefonköltségek
végösszegét a beszélgetések
számától, a telefonokért előre meghatározott
átalányösszeget fizetneA polgármester felhatalmazta a tanácsnokot,
hogy folytassa a postával a tárgyalásokat, dolgozzon ki részletes javaslatot és azt sürgősen
mutassa be. mert az uj rendszert január elsején
életbe kell léptetniEgyelőre annyi bizonyos,
hogy tizenöt nélkülözhető
mellékállomást leszereltet tnée ebben az évben a vára«-

XSZPONTI TEJCSARNOK RT.
fiáktejcsarnokaiban.
Viszonteladóknak árkedvezmény!

Merben diszdowva avatta
szegedi egyee
lm dr.szalay Jtfzsef
nv. kerületi lOHapitányt
Nagy ünnepség a századik díszdoktoravatáson

(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi egyetem bölcsészeti kara díszdoktorává
választotta dr. S z a 1 a y József ny. kerületi főkapitányt, a Dugonics-Társaság elnökét, a város kulturális életének egyik kitűnőségét. A
bölcsészeti kar határozatát a kultuszminiszter
javaslatára a kormányzó jóváhagyólag tudomásul vette, a jóváhagyás az elmúlt egyetemi
tanév végén érkezett Szegedre és így a díszdoktoravatásra akkor már nem kerülhetett
sor.
Az egyetemi tanács nemrég elhatározta, hogy
dr, Szalay József diszdoktoravatását az idei
tanévben rövidesen megtartja. Előreláthatólag
november elején sor kerül erre ünnepélyes for
maságok között. Különös jelentőséget ad Sza
lay főkapitány díszdoktorságának, hogy ev
lesz a századik tiszteletbeli doktorává tál a Fe
lene József-Tudományegyetemen.
Azelőtt minden tanévben több díszdoktor
avatás volt. A mult tanévben dr. S c h a f f e r
Károlyt, a Pázmány Péter-Tudományegyetem
ideggyógyászati tanszékének tanárát avatta a
szegedi egyetem díszdoktorává.

Ms. olvasó rovata
Mélyen tisztelt Szerkesztőség! Közérdekből
bátorkodom kérni alábbi soraim szives közlését. A lapokból olvasom a tifuszbetegség további növekedését. Elfogadom az orvosi hatóság nézetét, amely szerint a szemétlerakó helyeken keletkezett e veszélyes kór, elfogadom a
betegség keletkezésének indokolását is-.. De
egy körülményre szeretnék figyelmeztetni, talán agUis cselekvés mellett jó ügyet szolgál.
A Mikszáth Kálmán-ucca egyik
házában
nincs szemétlerakodó, mégis tifuszBetegséggel
elvittek onnét egy szegény iparos gyermekét,
akit ugylátszik, nagy orvosi gondozással meg
is fognak menteni. Van itt azonban és az egésa
uccában rengeteg sok patkány, ugy, hogy «
házakban mindenütt láthatók — világos nappal isi
A patkányok többnyire a disznóólakból Jönnek elő; érthetetlen előttem, hogy ilyen városban, mint Szeged, egyetemi városban, a remek
Széchenyi-tértől alig 100—200 méterre, disznókat hizlalhatnak. Sok szép magyar várost ismerek, de a város szivében nincs disznótartás
engedélyezve. Azután minden városnak
van
patkányirtója, — nem lehetne e közegtől szorgosabb ellenőrzést követelni? És végre szeretném tudni, mi indította Budapest városát néhány év előtt a kötelező szigorú patkányirtásra! Azt tartom, bizonyára megvolt ennek
az oka, de eredménye is!
Soraim közlését hálásan köszönve,
lettel (Aláírás).
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villanyseenelönéi, Tiaxa Lajos körút 57.
(Fáy Maróit kézimuskrtx|pt mellett)
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HireU
Az idő
A Szegedi MeteorologiaJ Obszervatórium
Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 17.6, a legalacsonyabb 103 C. A barométer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 749.7, este 751.2 mm. A levegő páratartalma reggel 95, délben 67 százalék A szél iránya délnyugati, északnyugati, erőssége 2—4 A
lehullott csapadék mennyisége nyomban.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Mérsékelt szél, változó
felhőzet, helyenkint még eső lehetséges. A
szél védett területeken éjjel ködképződés. A
hőmérséklet keleten még kissé tovább sülyed

Elsőrendű károitosmunlrik t*ké»lltéa«
j&vltiu

S Z E D R E S I N E l
Szent Minálv ucca 1,

l Fodo- u. sarok.'»

- Ujabb tífuszmegbetegedés. A hűvösre fordult időjárás meglehetős változást hozott a
szegedi tifuszfronton. A héten, csütörtökig három uj megbetegedést jelentetlek be a tiszti
főorvosi hivatalban, valamennyi beteg a környéki tanyákra való. Csütörtökön a rókusi városrészben fedeztek fel egy ujabb tifuszbeteget. Az év eleje óta 345-én betegedtek
meg
Szegeden tífuszban, ennek fele az év első hat
hónapjára esett, az utóbbi két hónapban 180-an
betegedtek meg.
— A tankerületi főigazgató vidéki körútja.
Dr. K i s p a r t i János, a szegedi tankerület u j
főigazgatója vidéki körútra indult, a környéki
városokban megkezdte az iskolák ellenőrzését.
Tegnap Csongrádon időzött, a legközelebbi napokban a külterületi iskolákat látogatja meg.
A szegedi tankerület területe valamennyi vidéki kerület között a legnagyobb.
— Halálozás. Léderer Vilmoska, Léderer János és neje kályhásmester kisfia meghalt. Temetése ma délután fél 3-kor a cinteremből lesz.
— Halálos ítélet. Budapestről jelentik: Ifj.
M é s z á r o s József 37 éves tápiószentmártoni
gazda feleségének
segítségével
agyonverte
édesanyját, mert a kis vagyonból ót és feleségét rossz családi életük miatt kitagadta. A
pestvidéki törvényszék a férfit kötéláltali halálra, feleségét életfogytiglani fegyházra ítélte.
Másodfokon a budapesti Ítélőtábla és ma a
Kúria is helybenhagyta a törvényszék Ítéletéi.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken délután fél 5 órakor. írásmagyarázat szombaton
délelőtt, hétköznap reggel fél 7-kor, délután fél
5-kor. Szombat reggel háromnegyed 7-kor, délután 3-kor.
— Elhalasztották a kormányzógvürüs doktoravatást. A szegedi egyelem
tanácsának
szomhaf délelőttre tervezett ünnepi ülése, amelyen vitéz dr. C s i k v
János jogtudományi
doktorjelölt sub auspiciis gubernatóris doktorává avatta volna. dr. S z i 1 y Kálmánnak, a
kormányzó képviselőjének váratlan megbetegedése következtében elmarad.
— Szépségkirálynő! Szépségkirálynő! Péntektől minden este.
— ELOADASOK. Az Egyetemet és Főiskolát
Végzett Magyar Nők szegedi csoportja szombaton délután 6 órakor tartja meg e havi gyűlését a
növénytani intézetben (Baross-ucca 2., I. emelet).
Dr. B á r á n y i Erzsébet „Vonásiak az egyetemi
és főiskolai leányhallgatók lelkiségéből" cimen
tart előadást.
%
x Márkus fűszer, csemege, Kigvó-ucca.
— Kulcs-riadalom a főpénztárban. Tegnap
este kisebb riadalom volt a városházán. Az órszemes rendőr ellenőrző körútján
észrevette,
hogy a főpénztár előszobájának
ajtajában
benne van a kulcs. Miután akkor a hivatalnokok között senki sem tartózkodott ott, arra
gondoltak, hogy esetleg betörő jár a szobákban. Átkutatták a főpénztár minden helyiségét,
de betörőnek nyoma sem volt. A rendőrség
zárta he azután az előszobát és a kulcsol reggelig őrizte. Valószínű, hogy valaki feledekenységből hagyta a kulcsot az ajtóban és ez
okozta a riadalmat.
— Epe- ós májbetegségeknél természetes „Fe»ene József' keserűvíz a hasi szervek fn-JrrW»
élénkebb tevékenységre serkenti

— Gyakran visszatérő székszorulás, rossz
emésztés, vastagbélhurut, felfúvódás, oldalfájás, légzési zavar, szívdobogás, fejnyomás, fülzúgás, szédülés és lehangoltság esetén a természetes „Ferenc József" keserűvíz gyorsan
megélénkíti a gyomor és a belek működését,
az emésztést rendbehozza, megszabadítja az
embert a kellemetlen érzésektől s tiszta fejet
és nyugodt alvást teremt.
— Iparosnagygyülés Csongrádon. A osongrádmegyei ipartestületek körzeti szövetsége vasárnap
Csongrádon az ipartestület székházában nagygyűlést. tart. A gyűlés napirendjén a legaktuálisabb
ipari problémák szerepelnek. Az ipartestület elnöksége felhívja Szeged iparostársadalmának figyelmét a gyűlésre azzal a kéréssel, hogy azon
minél nagyoÍ>b számban vegyenek részt.
— Pobay Lívia, Rössler Endre, Lendvay Andor
hétfőn este a „Pillangókisasszonyban".
— Mennyit költöttek a Szegeden üdülő németek. Az elmúlt hetekben — mint ismeretes
—, husz birodalmi német üdült Szegeden. A
németek két hetet töltöttek a városban és ez
alatt a két hét alatt — az idegenforgalmi hivatal kimutatása szerint — körülbelül hatezer
pengőt költöttek el. Az üdülés részvételi dija
személyenkint 50 pengő volt. Mindegyik német vendég 250 pengőt hozhatott magával és
ezt néhány útravaló pengő kivételével el is köl tötte.
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Makói szerkesztőség, fiókkiadóhivatal, hirdetésfelvét«): Városi Bérpalota, telefon 270.
Pénteken nyílik meg a hagymakiálitás. A vasárnapig tartó hagymanapok ünnepélyes megnyitása pénteken délelőtt 10 órakor lesz a Gazdasági
Egyesület dísztermében F á y István főispán
a
földmüvelésügyi miniszter nevében nyitja meg azt
a nagyszabású és tanulságos hagymakiállitást,
amelyet két makói fiatal gazdá^z, dr. E r d e i Ferenc és M á r t o n József hivtak életre. A kiállítás 500 makói hagvmakertész termését mutatja be
abból a szempontból, hogy az általuk termelt t^igyma milyen százalékban makói jellegű s milyen idegenfajta keveredéseket tartalmaz. A kiállítás megnyitásával kapcsolatosan Erdei Ferenc előadást
tart, amely a kiálitás anyagát ismerteti s beszámol a termelési és értékesítési viszonyokról.
A községek költségvetését újból bizottság vizsgálja felül. A belügyminiszter és a pénzügyminiszter a közelmúltban együttes bizottságok utján
a vármegyei székhelyeken vizsgáltatta felül a községek költségvetéseit. Az elmúlt évben szakítottak
ezzel a rendszerre], a változtatás azonban ugy látszik nem vált be, mer az alispánhoz érkezett leirat szerint az idén újból bizottság fogja a községi költségvetéseket felülbírálni. A leirat szerint
a bizottság kiszállásának időpontját később közlik, addig is azonban a vármegyei számvevőségnek
el kell készítenie a költségvetések felfilbirlását és
arra vonatkozó jelentéseit. A leirat szerint főleg
azoknak a községeknek költségvetését vizsgálják
tüzetesen felül, amelyeknek háztartási helyzete
már eddig is megrendült., A vármegye vezetősége
annakidején a belügyminiszter figyelmét élőszóban
is felhívta a csanádmegyei jégverte községek háztartásának katasztrófális helyzetére. A községi
költségvetéseket felülvizsgáló miniszterközi bizottság vezetője a belügyminisztérium községi
osztályának vezetője, dr. Marton Gyula osztálytanácsos lesz.
Az első makói baromfiexportvásár. Pénteken
fél 8 órai kezdettel hirdette meg a Külkereskedelmi Hivatal égisze alatt a Dun-a-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara az eső makói baromfiexporlvásárt a makói baromfipiacpa.. Ezen az exportvásáron tyúk, csirke, gyöngyös, hizott kacsa és liba
kerülhet felhozatalra, a rendezőség nagyszabású
propagandát indított, hogy a termelők nec-^sk
Makó környékéről, hanem a vármegye távolabbi
községeiből is felhozzák exportképes árujokat a
vásárra. A vásáron megjelenő exportőrök a kivitelre alkalmas baromfiakat -korlátlan mennyiségben kötelesek" felvásárolni a Külkereskdelmi
Hivatal által megállapított irányárakon
Drága fuvardíjat fizetett a pesti ntért F e h é r
József makói kovácssegéd, aki G a l a m b Ferenc
makói kovácsmester műhelyében yolt alkalmazásban, junius 2-án elhagyta szolgálati helyét azzal.
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hogy Budapestre megy. Az utat biciklin tette meg,
azonban a biciklit Faragó Antal kovácssegédtöl
vitte el, még pedig éjnek idején és ugy, hogy a bezárt kapun mászott be az udvarra. A károsult kovácssegéd lopás cimén feljelentést tett a rendőrségen s csakhamar kiderült Fehér József eltazásának titka. Ma tárgyalta az ügyet a büntetöjárásbiróság, a tárgyaláson Fehér azzal védekezett,
hogy Romániából kiutasitott édesanyját akarta
meglátogatni s a látogatás után visszavitte volna
a biciklit. A bíróság lopás vétsége cimen háromheti fogházra és egyévi hivatalvesztésre ítélte.
Füszerüzlet berendezéssel és lakással, vagy anélkül is bérbeadó. Érdeklődni lehet: Makón, Sirkert-ucca 5. szám alatt.
Mérték utáni kész férfirubák részletfizetési eladására, illetve rendelések felvételére jómegjelenésü, nagy ismeretséggel rendelkezők, lehető
leg nyugdijasokat felveszek. „Magas jutalék"
jeligére Délmagyarország szegedi kiadó
hivatalába kérek.
Használt Meteor-kályhát keresek megvételre. Cin:
a makói kiadóban.
Eladó föld. Egy fél járandó a város alatt, a püspöki rakodóra megy ki véggel, eladó. Értekez
ni lehet Joó Sándor megbízottnál, Járandó 61
Kiadó hagyma alá 8 és fél kishold föld a Penyák
dűlőben. Értekezni lehet Rákóczi-u. 25.
Kiadó ház. A Szemere-ncca 12 szám alatti ház ki
adó Értekezni a fenti szám alatt. Ugyanott
sertések eladók
Kiadó Gacsibában egy hold föld traktorral kétszer felszántva bármilyen vetemény alá. Értekezni a tulajdonossal, Kont-ucca L

Az aufó és a színész
Tegnap este V l z y Béla szinész a színház
környékén posztoló őrszemes rendőrnél feljelentést tett Ismeretlen tettes ellen, aki a színházi kiskapu közelében elhelyezett budapesti
rendszámú, Hupmobil-gyártmányu személyautóját ellopta. Amikor feleségével egjütt bement a színházba, a kocsit a törvényszéki épület mellett állította le, amikor pedig egy óra
múlva visszatért, a kocsinak hűlt helye volt.
Az eset annál rejtelmesebbnek látszott, mert
a kocsit előzőleg lezárta. Az őrszem a feljelentést tudomásul vette. Néhány perc múlva
azonban már megkerült a kocsi. Maga a tulajdonos találta meg a Belvárosi Mozi előtt.
A kocsi mellett ott állott a szinház tréfaosinálója, U t a s s y Jenő.
Kiderült, hogy Utassy tréfálta meg a kollégáját. A törvényszéki épület mellől a kocsit két barátja társaságában eltolta és a mozi elé Állította, majd nevetve várta a fejleményeket. Vizy Béla kissé dühösen közölte vele:
— Sajnállak, éppen az előbb feljelentést tettem a rendőrnél a kocsi ellopása miatt... Jó
lesz, ha szaladsz a rendőrségre és bejelented,
hogy csak tréfa volt az egész, egyébként elfognak autólopásért...
Vizyné még hozzátette:
— Annál is inkább elfognak, mert én azonnal tudtam, hogy a te kezed van a dologban és
személyleirást adtam a rendőrnek!...
Utassy azonnal feltalálta magát.
— Akkor nektek lesz bajotok belőle, jő
ívsz, ha szaladtok a rendőr ulán. Mert a kocsit nem lopták el, ez biztos, ti mégis azt
mondtátok, holott még azt is tudtátok, hogy az
én kezem van a dologban! Ti tehát tudatosan
félrevezettétek a rendőrséget...
— Vizy Béla ment is volna a rendőr után,
azonban a kocsi nem akart elindulni. A motor
teleszivódott és nem lehetett begyújtani. Még
Martens Cézár, a kiváló autószakértö sem tudott segiteni rajta. Közben egyre többen gyűltek a kocsi köré. A színészek kiszaladok a
színházból, a moziba menő közönség odasereglett és a fiatal szinész hiába kurblizott, a
kocsi megcsökönyösödött és nem indított. Végül is egy sereg gyerek nekiállott és tolni
kezdte a kocsit, ami szintén sok nevetésre adott
alkalmat. Ugy kétszáz méter után a motor begyulladt és most már semmi akadálya sem
volt annak, hogy Vizy megkeresse a rendőrt és
— visszavonja feljelentését.
— A száj nyálkahártyáinak megbetegedése a hanyag szájápolás közvetlen következménye. A biztosan ható, 40 év óta kipróbált Odol szájviz fertőtlenít és fidit. Az Odol szájvíz koncentrált, néhány csepp belőíe elég.
K S S H i m ™ IHiJi)jWI,UIBIM .. J S M B W W —
Felelős *zerke«ztft: PÁSZTOR JrtZSHp
fryoiiiaiott » kiadótulajdonos Uélmagyarorszár
tlirlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor
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Hatti

— Gyanús kerékpártura Szegedről Orosházára. Az orosházi csendőrség tegnapelőtt elfogta ifi. A m b r ó z y Lajos nevü szegedi lakost,
Az Egyetembarátok Egyesület« rendelésében aki Szegedről kerékpáron utazott Orosházára,
csütörtökön délután dr. M é s z á r o s Gyula, a Mű- ott gyanúsan viselkedett és igy feltűnt a csendemlékek Országos Bizottságának főtitkára „Egy őröknek. Ambrózy elmondotta, hogy nemrég
elfelejtett világbirodalom Kisázsiában Kr. e * i-ik szabadult a Csillagból, Szegeden ellopott egy
évezredben" eimmel tartott nagy érdeklődéssel ki- kerékpárt és azzal karikázott át Orosházára. A
sért előadást a központi egyetem aulájába*. Az csendőrség arra kérte a szegedi rendőrséget,
előadást dr. E r e k y István egyetemi 'anár sza- hogy nyomozzon Ambrózy előélete után és álval vezették be. Dr. M é s z á r o s Gyula elmon- lapítsa meg azt, hogy kitől lopta el a gépet.
dotta, hogy Krisztus előtt a második évezredben Csütörtökön ujabb értesítés érkezett telefonon
egy kulturált állam volt Kisázsiában. Ezt a har- az
orosházi
csend őrségtől.
Ambrózy
minc évvel ezelőtt végzett ásatások derítették ki. megszökött Orosházáról, ellopott egy ottani laMa már be lehet tekinteni ennek a birodalomnak — kostól egy vadonatúj kerékpárt és azzal valóamelynek H a t t i volt a neve — az életébe. Ez a színűleg Szeged felé tart. A csendőrség kérte
birodalom Kr. e. 1200-ban élte fénykorát, ezután
a szegedi rendőrséget, hogy fogja el Ambrózvt.
aláhanyatlott és szétesett apró provinciákra. A
nép később Kánaánba vonult és valószínűleg beleolvadt a zsidóságba.
(Egy elfelejtett világbirodalom)

— Kutatásai közben — folytatta az előadó —
at előézsial népek kőzött felfedezett egy 'dhalófélben levő népet. Az első nyomot egy óráitól
szerezte meg így fedezte fel Kisázsiában kéte«-»lendei kutatás után a hatti nép utódait. A 'ovábbl
kutatást Berlinben végezte az ott talált Hatti -zö
vegek »lapján. Hangsúlyozta, hogy a Hatti birodalom volt a fehér ember knltnrájának a Ml»>«ő}e.
Az előadáshoz dr. C s e k e y István egyetemi
tanár szólt hozzá. Elmondotta, hogy egy nyugalmazott lett egyetemi tanár azt állítja; a finn ugor
néptörzs a hattiták leszármazottja Ezt a megállapítást még nem lehetett ellenőrizni.
Az értékes előadás dr. Ereky István szavaival
ért véget.
— A Színházi Élet nj számában Hunyady Sándor érdekes beszélgetést folytat ifj. Horthy Miklós
sal. aki Korda Sándorral tárgyalt „Az ember tramegfilmesitéséről.

r

DEI. M A G Y A R O R S Z Á G

Zürchi devizazárlat. Páris 20.3775, London
15.13 háromnegyed, Newyork 307 ötnyoload, Brüszszel 51.175, Milánó 25, Madrid 41.975, Amszterdam
208.65, Berlin 123.50, Varsó 56.25, Prága 12.73, Varsó 57.875, Belgrád 7, Athén 2.90, Bukarest 150.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 16.60-16.90, dán kor. 74.10-74.90, belga
56.9a-57 50, cseh korona 14.15-1435. dinár 7 807 95, svéd kor. 85.70-86.60, dollár 337.30-341.30,
kanadai dollár 327.00-337.00, francia frank 22.30
22.50, hollandi forint 229.55-231 55, lengyel zloty
63.70—64.30, leu 2.80—3.00, leva 4.00-4.15. lira
29.90-3025, német márka 136.00-137.60, norvég
korona 83.45—84.35, osztrák söhilling 80.00—8070,
svá j d frank 110.70-111 65.

Bndapeetl terménytőzsde hivatalos árjegyzései:
Busa tiszai 77 kg-os 17.70-18.00, 78 kg-os 17.801815. 79 kg-os 18.00-1830, 80 kg-os 18.15-18.10,
felsőtiszai 77 kg-os 17.25-17.40, 78 kg-os 17.4017.45, 79 kg-os 17.55—1770 80 kg-os 17.65- 17 80
dunatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 17 .20 Budapesti értéktőzsde zárlat. Nyugodt hangu17.35, 78 kg-os 17.35-17.50, 79 kg-os 17.50-17 65
latban és mérsékelt forgalom jellemezte a mai 80 kg-os 17.60—17 75 Pestvidéki rozs 15 50—15 BD
tőzsdét. Kisebb élénkség csak a kezdeti árfolya- egyéb 15.50—15.70, sörárpa I. 1900-20.00. takar
mok kialakulása köröl mutatkozott és jobb meg- mányárpa I. 17.00-17.30. zab I. 17.50—1770, len
ítélés következtében a részvénvek általában emelgeriÍ5.45—15.55, zab I. 17.50-17.70
kedő árakon cseréltek gazdát. Ma isimét a cukoripari részvények, továbbá a Bauxit, Rima és UriCsikágói terménytőzsde zárlat. Buza uyugodl
kányi állottak az érdeklődés elő(»rébeu Hogy a Dec. 99 ötnyolcad—háromnegyed (99 hétnyolcad—
barátságos alaphangulatnak megfelelő élénk for- háromnegved), máj 98 hétnyolcad—99 (99 egynyol
galom nem fejlődött ki, technikai okokkal volt ftsz- cad—99), jul 89—89 egvnyolcad (88 hétnyolcadszefűggésben, mert a holnap lejáró üzleti hét mi
99). Tengeri alig tartott. Dec. 60 ötnyolcad (61.5)
att a spekuláció már nem vállalt ulabh kötelezett
máj. 59 háromnyolcad (59 hétnyolcad), jul. 6025
ségeket Zárlatkor az Irányzat általában barátsá
(60.5.) Zab alig tartott. Dec. 26 ötnyoload (26 hét
gos volt. Magyar Nemzeti Bank 169.5, Magyar A1
nyolcad) máj. 28 n'nyolcad (28 hétnvolcad), jul.
talános Kőszén 300, Ganz 20.8, Egyesült Izzó 196
28 ötnvolcad (—). Rozs tartott. Dec. 50 háromnyolSzegedi kenderfonógyár 90. Az Irányzat barátsá
cad (50 egynyolead), máj. 52 egynyolcad (52 egygos.
nyolcad), jnl. 52 gynyolcad (52 egynyolcad).

Töx&de

mmwrnmmmmmmmmmmmm

Szőrme legolcsóbb Rosmannál!

Minőségben, ki-vitelben, árban vezet — Kirakatárainkat figyelfe meg!

és Müvésscetf
HETI M Ü S O R s
Pénteken estet Szépségkirálynő. Operettujdonság. Páratlanbérlet 4
Szombaton délután: Aki mer, w nyer.
Szombaton este: Szépségkirálynő. OperettuJdonság Párosbérlet 4
Vasárnap délután: Cirkuszhercegnő. Mérsékelt
helyárak. Délutáni bérlet 3.
Vasárnap este: Szépségkirálynő. Bérletszünet
Hétfőn este: Pillangókisasszony. Operaest. Mérsékelten felemelt helyárak. Donay Lívia, Rössler
Endre. Lendvay Andor felléptével.
MINDENSZENTEKRE
16 drb 70-es sirgyertya
—-24
14 drb 60-as sirgyertya
—.24
11 drb 50-es sirgyertya
—.24
7 drb 30-as sirgvertva
—.24
10 drb csavart sirgyertya
—16
Kereszt 5 drb kis gyertyával
—.24
4 drb sirmécses fém tartóban
— 24
Rió 24 órás kegyeleti mécs
—.18
Astra pohár mécs
—.18
Sirgvertva bura, píros
—-.18
Sir virágcserép tartó fémből
—88
Nagv sírlámpa
P 1.98
ÉLELMISZEREK
1 kg paprikás téli szalámi
P 3.88
1 üveg göngyölt, vagy csemege hal
füvegbetét —.10)
P 1.18
1 üveg 1 1. oroszhal (üvegbetét —.20) — .98
10 deka smirna füge
14
KMTflZKftntfSHEZ
Nád szőnvegnoroló
i—.78
Tollporoló 50 cm hosszú nyéllel
—.21
Parkettkefe levehető felsőrésszel
— .9*
1 drb padló viasz
—.18
V, kg-os doboz nadló beeresztő
—.98
10 csomag kálvhafénve«itő por
—.24
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Műterem-est S z e m e n y e y Ferenc műteremkiállítását vasárnap este zárják, ezaltoalommal ő
órakor az utolsó müteremhangversenyt tartják. A
hangversenyen A n t o s Kálmán
zongoraművész
és K a p ó s sy Géza szerepel. A kiállítást dr. Logo s 1 Döme zárja be a Tömörkény-Társaság nevében.

Jegyek a hét minden etőadására a
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HARMÓNIA HANGVERSENY

A „Mesterbérlet" egyik
eseménye lesz

legnagyobb

művészi

Piatíaorsky gordonkaest ma
a Tiszában fél 9 órai kezdettel dr. Herz Ottó közreműködésével, gyönyörű műsor. Jegy S pengőtől.

F i l m , vádió~~

Az édes mostoha. ( B e m u t a t ó a S z é c h e n y i M o z i b a n . ) Gyors egymásután a második
uj magyar film — és végre egy magyar film autóAradi-uccal kiadóhivatalában
mesés, mesésautós, templomegere« karrier-regény
Telefon 15—06
nélkül... Magyar film: más utakon és más témával, — film, amelynek hőse, regénye, könnye, mosolya — a gyermek. Még nem teljes a mélység és
VIDÉKI 8ZINHAZAK. Debrecenben legutóbb a keret, de egy lépés előre; arra felé, ahol lehet
dr. Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója
uj témákat és Jó feladatokat találni. A gyermek
megnézte a „Hazajáró lélek" clmü Zllahy-sztnmü a hőse ennek a szívvel teremtett filmnek — és nem
előadását. Az előadásról Németh a legnagyobb el- csak a szinpad csodagyermeket, de a mező és a rét
ismeréssel nyilatkozott. Szombaton Ábrahám Pál
gyerm* ^közössége i s . . . A kis csodálatos társalegújabb operettjét mutatja be a debreceni színdalom élén: P é c s i Gizi, aki valóban meglepő
társulat. — Sopronban az Országos Kamaraszín- színészi, sőt emberi hangokat talált és kinyitja a
ház működik szép sikerrel. Szembekötősdi, Valaki i szivek lesbelső kapuját. L a k n e r Artúr meséje és
járt itt, Három csésze tea, 120-a<s tempó a műsor- ' B a l o g h Béla rendezése ezalkalommal talán több
rend. — Kisteleken nagy népszerűségnek örvend
könnyel, mint mosollyal szőtte át a történetet. 0e
az Antal-társulat, amely Klskundorozsmán is ven- a tiszta humorról G ó z o n Gyula, V a s z a r y Piri
dégszerepel.
és M á 1 y Gerő bőven gondoskodott. A felnőttek
társadalmát a finom T a s n á d y - F e k e t e Mária
és P á g e r Antal vezette, aki iebben a számára
talán idegen szerepben kissé merev figurát hozott.
D a j b u k á t Ilona kitűnő, egészséges. A gyerekek
egész sora pedig boldog és biztató ajándék. — Elő„Szépségkirálynő". Operettszenzáció. Táncmegjátékul egy sorozat spanyol anzix, — a tájak gyölepetések. Legjobb szereposztás. Premier ma estei
nyörűek, a felvételek gyengék.
(v.)
Hétfőn operaest. Rössler Endre, Dobay Lívia
és Lendvay Andor felléptével Puccini legszebb
Budapest I. 12.05: Szalonzenekar. 13.40: Orszáffh
dal müve, a „Pillangókisasszony1' kerül színre.
Tivadar hegedül. 17.30: Rékai Miklós hárfázik. 18
„Szépségkirálynő'4 a szépség és a szerelem
óra 45: Hanglemezek. 19.45: Régi magyar nóták.
operettje. Minden este.
21 20- Onomházi zenekar. 22 25: Jazz-zenekar. 23:
Szombaton délután „Aki mer, az nyer«' »illéres Ola.sznyelvü előadás.
helyárakkai, a legmulatságosabb operett. Jegyek
Budapest n , 18.05: Hanglemezek. 18.45: Előadis.
még kaphatók.
j }íl20; Szalonzenekar,
„Cirkuszbercegnő". Sz. Patkós Irmával a TeKülföld. Brstislava 1930: Smetana vi^opera. —<
repben vasárnap délután mérsékelt helvárak mel : Slrassbourg 21 W: Moliére: Don Jüan. L'ozart zelett kerül sziure.
néjével — Wien. 22.10: Férfidalegylet

A színházi iroda hírei
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Sport
Vastag sérülése miatt
uj csatársor játszik vasárnap
a Törekvés ellen
Vauinak olyan sz©zcwio(k. amikor a futballisták
tómegesen sérülnek meg és válnak rövidebb. hosszabb időre harcképtelenné- A tavaly'• aránylag sima szezon
utón, az idén sok
futballista kénytelen pihenőt tartani- A sárüsek frontján a Ferencváros és az Újpest után
— a Szeged FC következik- Amiig az Újpest
ós a Ferencváros sok játékosa közül könnyen
elő tudja teremtem a megfelelő együttest, addig
a Szeged FC vezetőségének nagy gondot és
fóleg óriási kiadásokat okoz csapatának ősz«zeállitásaAz idén különösen sok baj van a
Szeged FC^ben a játékosok sérülése miatt- Még
nem volt az őszi szezonban a Szeged FCnek
olyan meccse, amelyre teljesen fitt jáitékosokM állott volna ki Riesz után Miklósi.
Gyur
csó• Bertók, Korányi. Nagy és Vastag
több
ízben szerepelt a sérülitek listáján és álltak ki
betegen a játékra, mert nem volt helyettesükNagynak méig mindig nem jött rendbe utolsó
amatőrmeccsén szerzett bokasérülése ezzel
magyarázzák gyengébb játékátA legtöbb gondot Vastag sérülése okozza- A
center még aiz SBTC ellem mérkőzésen térdrugdst kapott és azóta állandóan orvosi kezelésben részesül. de mivel pihenésre nem volt módja. nem tudta kiheverni sérülését sőí vasárnap
óta rosszabbodott az álapota- Az Újpest elleni mérkőzésen annál a bizonyos megtorlatlanul
hagyott faultnál ismét rúgást kapott a sériilt
térde és azóta jóformán járni is alig tud. A
center sérülése ismét bizonytalanná tette a ver
sárnapi csapatösszeállítást;
orvosi vélemény
szerint Vastag játékra alkalmatlan— Még szerencse — mondotta az egyik vezetőségi tag —. hogy pótolni tudjuk Vastagot
és nem kell esetleg ujabb 'tekintélyes összegért
futballistát venni- A jelek szerint Vastag var
sárnap nem játszhat, ezért a csatársoron változást lógunk eszközölni
Bognárt visszatcsz*
szük régi posztjára és Molnárnak ismét helyet adunk- természetesen Somogyi lesz a centerlialf. akinek kondíciójában vasárnap óta lényeges javulás állott be- Elgondolásomat —
folytatta a vezető — közöltem a többi funkcionáriussal. akik valamennyien helyeselték tervemet arra az esetre- ha Vastag nem játszhatEszerint ez a csapat állna ki vasárnap a Törekvés ellen:
Pálinkás — Miklósi. Riesz — Gyurosó. Somogyi, Bertók — Korányi. Bognár. Kurilla.
MoJnár. Nagy— Ezt az együttest is alkalmasnak tartom
arra — mondotta végül a vezető —> hogy
eredményesen szerepeljen a Törekvés ellen,
amely értesülésem szerint nagy stdyt helyez a
szegedi mérkőzésre; reméli, hogy a tartalékos
Szeged FC-vej szemben kikorrigálja
eddigi
szereplését- Tibor Géza is felhívta a Szeged
FC figyelmét arra az elkeseredett hcngulatra,
»mely a Törekvésben tapasztalható. A vasutas
csapat vezetősége szigorú
rendszabályokat
léptetett életbe- Arra kell következtetni- hogy
az a Törekvés- amely vasárnap Szegeden fog
küzdeni a bajnoki pontokért- komoly ellenfél
lesz- Ez lesz a Törekvés szegedi csapata:
Ssebenyi — Farkas. Rogős I- — Szűcs- Készéi I • Dezső — Marosi. Soós- Regős II-, Szentmarjay. DóriEbből az együttesből Regős I-. Regős II-. Készei és Marosi nem egyszer képviselte a nemzeti színeket az amalőrvdlogatottban
A Szeged FC csütörtökön kétkapus tréninggel készülődött a Törekvés ellen; a SzAK volt
a partnere- A játéfkban több gól esett- A
kétkapus játékot labdagyakorlatok vezették beA tréningen Vastag kivételével valamennyi játékos résítvett.
A ligabajnoki meccsre már megtörtént a bi-

róküldés: a Báró Testület Himler Oszkárt delegálta a játék vezetésére-

A Szeged FC—Törekvés mérkőzés jegyeit
20 százalékos elővételi kedvezménnyel szombat
este 7 óráig árusítja a Délmagyarország jegyirodája

A biróverés miatt
felfüggesztették
a NPLE pályaválasztójogát
Beszámoltunk arról a dorozsmai botrányról, amelynek áldozata L a p u Jenő futballbíró
volt, akit véresre vert a tömeg. Ez a második
botrány voÜ a dorozsmai futballpályán az
utóbbi időben. Az első ügyben nem lehetett
megnyugtató módon bizonyítani a K P L E felelősséget. A Zrínyi-KA Cr-KPLE
mérkőzés
ügyét tegnap tárgyalta az intézőbiró és igazolójelentés megtételére szólította fel a KPLE vezetőségét, de a dorozsmai csapat pályaválasztási jogát határozathozatalig felfüggesztette.
Az ügy legközelebbi tárgyalására megidézték
az inzultált futballbirót is.

A Vasutas maratoni csapata
Kassán
Vasárnap kerül eldöntésre Kassán a szokásos nemzetközi maratoni futóverseny. A versenyen, mint eddig minden évben a Vasutas
országoshirü hosszutávfutócsapata is résztvesz. Ha az egyéni küzdelemben nem is, de a
csapatversenyben a nagy konkurrencia ellenére, jó befejezésre számíthatnak a szegediek. A
Vasutas maratóni csapata: Gyetvay, Szalma,
Csonka, Bartók-

Újra kell játszani az MTK—Sz. Máv. mecscset! Vasárnap Makón játszották le az MTK—
Sz. Máv. elsóosztályu bajnoki mérkőzést, amelyet 1:1 -es állásnál néhány perccel a befejezés
előtt a sötétség miatt félbe kellett szakítani. A
mérkőzés ügye a DLASz egyesbirája elé került, aki a mérkőzést megsemmisítette és annak ujrajátszását rendelte el. Az egyesbiró
felszólította a két egyesületet, hogy a mérkőzés
uj terminusában nyolc napon beiül egyezzenek meg, mert ellenkező esetben hivatalból állapítják meg a játék uj időpontját. Az egyesbíró ítéletében azt is kimondta, hogy az u j
meccset is Makón kell megrendezni.
Elutasított óvás, megsemmisített meccs. A
SzFIE óvását az UTC ellen az egyesbiró elutasította. A fellebbviteli bizottság, amely tegnap tár
gyalta az ügyet, az elsőfokú határozatot helyben
hagyta.. — Az egyesbiró megsemmisítette a Vasutas— HTKSE-mérkőzés eredményét, amely 5:1
volt és a meccset gólaránv né'Vfi' n szegedi csapat javára Irta
A kecskeméti boiiuny. Uv. i .. .asz t ó Mihálynak, a KAC elnökének 4 hónapos büntetését az ismeretes kecskeméti ügyből kifolyólag fi hétre mérsékelte a fellebbviteli bizottság H a u s e r Jenő 2 éves büntetését feloldotta a DLASz, mert a tréner az alszövetség illetékessége ellen panaszt emelt. Az ügy az országos szövetség elé kerül.
Dekatlon- és penluüoiibajnokság. Az atlétikai szövetség déli kerülete szombaton és vasárnap rendezd meg a dekatlon és a pentatlonbajnokságot, amely egyik legszebb versenyszáma az atlétikának. Szombaton dr. H é v iz y András, vasárnap dr. H e r e n d i
Mihály
lesz a versenybíró.

1955 október 25.
Világválogatott—Magyar
válogatott pingpon«mérkőzés lesz vasárnap Budapesten. Az
előjátékok már pénteken megkezdődnek. A versenyeken G á 1 Magda, a kiváló szegedi játékos
is résztvesz.
A TÉBE cél lövőbajnoki versenyét vasárnap
délelőtt 8 órai kezdettel rendezik meg az UTC-pályáin levő lövöldében. A TÉBE-verseny után a
KISOK-bajnokság kerül eldöntésre.
Pataky Sándor fogja védeni a KEAC kapuját a
HTVE elleni meccsen, _ amelyet a Szeged FC—
Törekvés előtt rendeznek meg. Bodrogjiy orrcsonttörése miatt nem szerepelhet.
Tréningben az SzTK-boxolók. Az SzTK ókólvivószakosztálya is megkezdte készülődéseit a
bajnoki szezonra. Az ókölvivók hetenkint kétszer;
kedden és pénteken tartanak tréninget A tréningek
este fél 8 órakor kezdődnek az SzTK-pályán levő
klubhelyiségben.

Apróhirdetések
ADÁS-VÉTEL
Kfllónbejáratu butoro- j
zott szoba fürdőszobával kiadó Bajza u. 2,
II. 7.
'
lépcsőházi, földszinti
kűlönbejáratu bútorozott szoba
azomnalra
kiadó. Kazinczy u. 15.
Elegánsan berendezett
lépcsőházi kfllónbejáratu bútorozott szoba kiadó. Gizella tér 3. sz.,
I. em bal, 6. sz ajtó.

Lakás -.Üzlet

legkönnyebb« ah
»¿hat rag? vehat,
ha mee-hirdeti a

Dftlmagyarország

apróhirdetései köafltt
Legmagasabb árat fizetek használt tárgyakért és ruhákért. Csehó
Attila u. 8.
Sirlámpák eladók. Kossuth L. sugárnt 52.

INGYEN LAKHAT Jó
aki albérletbe ad ki
szobát, mert
igazolt
tény, hogy a Délmagyarország apróhirdetései között meghirdetett csinosan bútorozott
tiszta szobáért annyit
fizetnek, amennyi egy
kétszobás főbérleti lakás házbére.
Széchenyi tér 15. sz. a.

üzlethelyiség
raktárral
vagy műhellyel kiadó.

strandkabint vennék
2—2% m., jó vízmentes
ponyvát 4—-4 vagy
5
méterest. Pozsonyi lg
nác ucca 21.

Dupla fehér kézimunka
ágyterítő és egy jó rádió eladó. Francia ueca 24.

Friss

libaaprólék

2 szobás emeleti lakás,
teljes komforttal, terasszal, most modernizálva, november
l-re
kiadó. Fodor u. 12a.

kilója 50 fillér,
comb zsírral 1 P.
délután
4
óráig
kapható Blaunénál, Kelemen-ucca 1., Feketeháfc.

3 szoba, hallos,
összkomfortos, újonnan renovált lakás kiadó. —
Vitéz ucoa 15.

a i r v i i i f f j

Goutb ukkőtés
fehérneműkre ős minden anyagr a »lép, legtartósabb kivitelben
géppel, — N I T S O V I T G r Apdonvi f c c a 27. cnAni

Ügyes mindenes szakácsnőt éves bizonyítvánnyal azonnal felveszek Szántóné, Korona
u. 15, I. em.
Fiatal házaspár bérházba házfelügyelőnek,
vagy urasági inaspárnak, iccésnek, eseti ag
csak a férfi árukísérőnek biztosítékkal,
vagy bármily munkára
azonnail belépne. „Pontosság" jeligére.

Ne mzetf ligafc ajnoki mérkőzésre Jegyek e l ő v é t e l b e n
a

Házasság céljából —
óhajtok megismerkedni
kettő szoba bútor, kelengye és 3000 pengő
hozománnyal biró vallásos érzésű
ideálh
lelkületü, kimondottan
igazi urieány vagy aszszonnyal Kalanaornők,
házasságközvetitők kíméljenek. B. választ —
„Kölcsönös
tiisztelet"
ieilRe alatt a kiadóba
kérek.

KÜLÖNFÉLÉK
Elveszett a postán egy
barnafedelü Schadl felt
büntetőjogi zsebkönyv.
Megtaláló jutalom ellenében adja 1« Mülihoffer kárpitosnál, Kölcsey
u. 3.

szombat

estig

