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Hitbizományi reform
A hitbizományok reformjának legnagyobb
baja az, hogy — majdnem egy évszázadot
elkésett. Abban a lendületben s abban a félelemben, ami a negyvennyolcas átalakulást
életirehivta, meg lehetett volna már alkotni
a hitbizományi reformot is. A negyvennyolcas törvényhozás az alkotmány várkapujára
csak elveket szögezett ki, részleteket megoldani ideje nem volt s a nemesség akkor
csak a maga
kártalanításának
mértékével
és módjával foglalkozott behatóan. Igazságtalanság volna tehát, ha a negyvennyolcas
törvényhozást ezzel a mulasztással vádolnánk, de talán ha ez a reformkorszak tett
volna legalább elvi kijelentést a hitbizományok eltörléséről, nem kellett volna nyolcvanhét évig várrvi, amíg a reformot — deform követi.
Bármennyire is elkéstünk ennek a problémának megoldásával, mégis fel kell vetni
a kérdést: rendelkezik a mai törvényhozás
azzal a tisztánlátással azzal a történelmi lelkiismeretességgel és azzal az objektivitással,
ami ennek a sorsdöntőén jelentős kérdésnek
megoldásához szükséges. Politika nélkül kellene hozzányúlni ehhez a kérdéshez s azzal
a bátorsággal, amelyik a ma élő nemzedék
érdekeit nem tekintve a nemzet örök érdekei szolgálatában keresi ennek a kérdésnek
megoldási módját. A háború alatt s a háború
befejezése után felismerték az agrárreformnak nagy jelentőségét, tudták azt, hogy ennek a problémának helyes, vagy hibás megoldása nemzedékek életére fog kihatni s a
nemzeti vagyon s a nemzeti termelés értéke
csak tükörképe lesz a becsületes agrárreform
végrehajtásának, vagy — meghamisításának.
Nézd meg egy országban a földbirtokmegoszlás adatait és megmondod, hogy milyen
kormányzata van az országnak. Ma már
nincs véleményeltérés abban a tekintetben,
hogy az agrárreformot elhibázva hajtották
végre, a nemzeti termelés eredményét rem
fokozták vele, de azoknak sem juttattak biztonságot, munkát és kenyeret, akik a vérnek
és verejtéknek adójával méltóvá tették magukat arra, hogy részesei legyenek a magyar
földnek. A politikai jelszó erősebb volt, mint
a magyar föld érdeke, — improvizáltak, rögtönöztek földbirtokreformot, holott átgondolt,
minden részletében kimunkált, nagyvonalú
törvényalkotásra volt szükség, amelyik hivatott lett volna arra, hogy a magyar földet
azok kezére adja, akik azt meg tudják munkálni s akik a föld termékenységét fokozni
tudják. A föld csak a föld megmunkálásával
szerzett érdemek jutalma lehetett volna és
— korteseket is díjaztak vele. Puszta földet
adtak azoknak, akiknek a két karjuk puszta
erején kivül semmijük sem volt. Brómként
adagolták a földet azoknak, akiket a föld
utáni vágy tett nyugtalanná s nem is törődtek vele, hogy a föld megmunkálását is
biztosítsák a reformmal.
Bármilyen korszerű volt is az agrárreform,
kevesebb korszerűséggel azt végrehajtani
nem lehetett. S bármilyen korszerű is most
a hitbizományi reform követelése, attól tartunk, hogy ennek a reformnak megvalósítása
sem fogja feltárni a mai idők igényeit és tanulságait. Éles állásfoglalással csak ott találkozunk, ahol a bölcseség kompromisszumot
tanácsol s kompromittáló kompromisszumokat
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találunk ott, aKol csak éles és bátor kiállással
lehetne irányt mutatni, utat feltörni és eredményt elérni. S mi ad bátorítást abban a tekintetben, hogy amikor az államhatalom a
hitbizományok uraival mérkőzik meg, a nemzet érdeke csorbítatlanul kerül ki ebből a mérkőzésből. Ez a reform, attól tartunk, sokkal
alkalmasabb eszköz lesz a hitbizományok tehermentesítésére, mint megszüntetésére. Ez
a reform hitbizományokat szüntet meg és uj
hitbizományok alapítását teszi lehetővé. Ez
a reform csak félmunkát igér azon a téren,
ahol a magyar dolgozó népet el lehetne juttatni a magyar földhöz s amelyen a koldus
napszámosokat fel lehetne emelni a fogyasztó és igényes, termelő és produkáló kisbirtokosok közé.
Csak félmunkát igér s ennek a félmunkának
elvégzését is politikusokra bizza. A pártpolitika tönkretette a tizenöt év előtti földbirtokreformot s attól tartunk, hogy amit el lehetne
érni ezzel a bátortalan, ezzel a kompromiszszumokra hajló, ezzel az erőtlen reformtervezettel, a befolyásolható érdekek szolgálatára
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vállalkozó, kortesszempontokra figyelő pártpolitika ennek a reformnak végrehajtása során azzal is adós marad.
Abban a légkörben, amelyik a magyar belpolitika közszellemét telíti, lehet választatni,
lehet házszabályokat alkotni, lehet
pártot
szervezni, lehet pártok élharcosait politikai
tényezőkké megtenni, mindent meg lehet
tenni, amire a pártpolitikai elfogultság alkalmas s mindent el lehet érni, amihez obj?ktivitás és tisztánlátás nem szükséges, de a reformok a nemzedékek életére és sorsára kiható intézmények számára más légkörre,
más közszellemre, depolitizált törvényhozásra
s a pártpolitikai elfogultságok iszapjából kiemelt nyilvánosságra van szükség. Vagyis
mindarra szükség van, amivel most nem rendelkezünk s mindazt mellőzni tudnánk, amink
van. S mintahogy az arab keselyük jelenlétéből következtetni tud arra, hogy a közelben oroszlán van, a körülményekből mi is következtetni tudunk arra, hogy oroszlán !esz-e
ez a reform, vagy csak oroszlánbőrbe bujtatott szelídség?

Kisebb viharokkal lelt el
a parlament interpellációs napja
Eles összecsapások a szocialisták és a Nep közöli

Budapest, november 27. A képviselőház szerG y ö r k i Imre viszonválaszában hangoztatdán délután 4 órakor tartott ülésében folytatta |
| ta, hogyha a miniszter azt a pénzt, amelyet a
az orvosi rendtartásról szóló törvényjavaslat ,l spiclirendszer bevezetésére, főként az ellenzéki
általános vitá ját.
| képviselők telefonbeszélgetéseinek kihallgatásáK o r n i s s Gyula elnök elnöki előterjesztései !. ra fordít, u j kábelekre fordítaná, nagy szolgásorán benyújtotta F r i e d r i c h Istvánnak a latokat tenne vele az előfizetőknek. (Nagy zaj
főváros északi kerületében kapott mandátumá- és ellentmondások a jobboldalon.)
ról való lemondása ügyében hozzá intézett le— Csekarendszer — kiáltják a szocialisták a
velet, majd bemutatta .az utána sorban levő kormánypárt felé.
T a u f f e r Gábor megbízólevelét.
S z a l a i László: Hogy mernek igv beszélni?
Áttérve a napirendre, R a i n i s s Ferenc
P e t a i n e k József: Cseka a maguk fajtája.
hangsúlyozta, hogy csak az érdekképviseletekF a r k a s István: Spiclirendszer van.
ben rejlő autonómiának lehet súlya, másrészt
P e t a i n e k József: Tessék bizonyítani!
az érdekképviseleteket tovább kell építeni, hogv
F a r k a s István: Jöjjön a telefonhoz, majd
a magyar értelmiség legalább olyan szerveket bizony itom.
kapjon, mrnt amilyen a szakszervezeti tanács.
P a t a c s i Dénes: Félnek telefonálni?
T ó t h Pál az állandó igazoló bizottság jelenG y ö r k i (Petainek felé): Remélem, ön sem
tését tejesztette be, majd az elnök napirendi hiszi el, hogy nincs cenzúra?
indítványt tett olyan értelemben, hogy a Ház
P e t a i n e k József; Nézze me^ a műszaki bea vitát csütörtökön délután 4 órakor folytassa. rendezésedet, akkor maga is rájön, hogy leheA Ház az elnök indítványát hozzászólás nélkül
tetlen kihallgatni.
elfogadta és áttért
G y ö r k i Imre: Naiv és ostoba dolgokat ne
állítson!
P e t a i n e k József: Tanuljon meg tisztesséaz interpellációkra,
gesen beszélni I Az ilyen ember ki kell dobni.
Az elnök nagynehezen rendet teremt és a
G v ő r k i Imre a telefondiiak szabályozásátöbbség a miniszter válaszát tudomásul veszi.
ról és mérsékléséről interpellált.
T ó b 1 e r János a dohánygyárak alkalmazotW i n c h k 1 e r István kereskedelmi minisztainak nehéz szociális helyzetét tette szóvá.
ter kijelentette, hogy a fővárosi hálózatban 200
F a b i n y i Tihamér pénzügyminiszter kijepengőről 20 pengőre mérsékelte a belépési dijakat, a vidéki hálózatokban pedig 80 pengőről lentette, hogy a dohánygyári alkalmazottak fi8 pengőre. A bekapcsolási és átírási dijat is lé- zetését és pótlékait kénytelen volt fokozatosan
nyegesen csökkentette. Minden további fillér leépíteni.
Az elnök — miután a naplóból utólag megengedmény 1 millió 100 ezer pengő bevételcsökkenést jelentene. Bizonyos idő múlva meg fog- állapította, hogy Györki Imre és Petainek Jójuk kísérelni a beszélgetési dijak mérséklését, zsef a parlamenthez nem illő kifejezéseket
ez azonban a központok kibővítése miatt 5 mil- használt, őket rendreutasította.
lió pengő beruházást jelent és nincs semmi kiN é m e t h y Vilmos interpellációjában arról
látás sem arra, hogy ezek a beruházások ren- beszélt, hogy egyes patakok szabályozása miatt
tábilisak lesznek. Az alapdíj mérséklésről nem bizonyos területekhez tartozó rétek régi terlehet beszélni, mert az a készülékek amortizá- mőképessége tönkre megy és kérte a minisztert,
ciójára szolgál. Az interurbán beszélgetési di- hogy a vízszabályozás igen káros keresztülvijak leszállítására a számitások folynak. Pró- telét akadályozza meg.
baképen egyes vonalakon alacsonyabb dijakat
D a r á n y i Kálmán földmüvelésügyi miniszléptetnek eletbe még ebben az évben.
ter kijelentette, hogy a szabályozást csak az ér-

dekeltek kívánságára és a velük'va!A me«be
szélés után lehet elrendelni.
N é m e t h y Vilmos második interpellációjában azt kérte, hogy beköt« utakkal kössék
össze azokat a községeket, amelyek a trianoni
határ kijelölése következtében közlekedési útjaikat elvesztették.
W i n c h k 1 e r István kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy az úthálózatot országos
tervezet szerint építik.
N é m e t h y Vilmos nem vette tudomásul *
miniszter válaszát, a Ház nagy többsége azonban elfogadta.
M ü l l e l Antal az iparügyi miniszterhez wi
lerpellált a kontárkérdés és az ipartörvény módosítása tárgyában. A kisipar helyzetén közmunkákkal kell enyhíteni.
B o r n e m i s z a Gáza iparügyi miniszter bejelentette, hogy a törvényhozástól fog kérni
felhatalmazást az elavult
törvényszakaszok
pótlására.
A Ház elfogadta a miniszter válaszát.
_ C s e h s z o m b a t h y László a földművelésügyi miniszterhez interpellált a cukorrépaszelet mrgokolatlan drágítása tárgyában.
T a k á c s Ferenc a belügyminiszterhez interpellált a makói gyülésbetiltás
tárgyában.
Beszéde alatt éles szóharc támadt a Nep és a
haloldal között.
R u p e r t Rezsó (a nagy za jban ezt kiáltotta
8 jobboldalnak");
— A világháború alatt a központi hatalmak
megszálló csapatai az idegen lakossággal bánlak oly keményen, mint a magyar közigazgatási hatóságok a magyar néppel.
K o z m a Miklós belügyminiszter:
— Rotrány ilyet mondani a magyar képviselőházban. (A belügyminiszter szavai
után
nagy vihar tőr ki). Áz elnök nehezen tudja
helyreállítani a rendet. A zaj elcsillapultával
Kozma Miklós belügyminiszter válaszolt az
interpellációra. Statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy az elmúlt évben 6929 népgvülésr kértek engedélyt és ebből a hatóság 6549-et engedélyezett. Az esetleges sérelemért vállalja a
felelősséget.
Takács Ferenc nem vette tudomásul a miniszter válaszát, a Ház többsége azonban tudomásul vette.
H o m o n n a y Tivadar a belügyminisztejhez interpellált a Madách-uccai állami lakótelepről kilnkoltatottak sürgős és végleges elhelyezése ügyében.
A belügyminiszter válaszát tudomásul vették.
A Ház ülése fél 8 óra után ért véget.

n magyar válogatott
5:2-re győzte le
Svájc válogatottját
Zürich- november 27. A magyar válogatott
labdarugó csapat szerdám este mórkőzött a
nagy játékerőt képviselő. de főleg fiatal játékosokból összeállított svájci válogat.Vtal- A
magyar csapat 5:2 (1:1) arányban győzött- Az
első KÓlt Cseh II- rúgta a 24- percben- amelyre
svájciak részéről Kielholz válaszolt a félidő
befejezése előtt- A második félidőben ToldiToldi- Sdrosi ós végül Cseh II voltaik a magyar gólszerzők- mig Svájonak csak egy gólra
tellett Wutltemer révéin.

Gombos Gyula miniszterelnök
éles támadása az ellenzék ellen
a Vácolt tartott „politikamentes" előadásában
Vác, november 27. G ö m b ö s Gyula miniszterelnök K o r n i s s Gyula, Vác képviselőjének
meghívására szerdán este Vácra utazott és a
kulturház zsúfolásig megtelt
nagytermében
előadást tartott — politikai céljairól.
— Felismertük a mult hibáit — mondotta
többek közt — és mindent el akarunk követni,
hogy Magyarország újból nagyhatalom legyen.
Bennem nincs gyűlölet senki iránt, mert politikai ellenfeleimet is magyar testvéreimnek tekintem. Mai felszólalásomat egyes sajtóorgánumok politikamentes előadásnak
hirdették.
Ez félreértés. Én ide is politizálni jöttem.
— Az egyik állítás, amellyel az ellenzék operál, hogy manapság az egész országban izgalom és mindenütt nyugtalanság üli meg a lelkeket. Én a magam részéről ezt az Izgalmat és
nyugtalanságot sehol sem tapasztalom. A másik állítás, amit napjainkban az ellenzéki oldalról erősen kolportálnak, hogy veszve az alkotmány. Ez az állítás is nélkülöz minden komoly alappt. Az államfő, ax országgyűlés és a
kormány, amely a maga hatalmas többségi
fártjára támaszkodik, a legalkotmányosabb, a
egtörvényesebb formában intézi az
ország
ügyeit és ez igy lesz a jövőben is.
— Azt is mondják egyesek, hogy nálunk
nincs sajtószabadság. Ez is a merész állitások
közé tartozik. Magyarországon — és ezt nyugodt lélekkel állíthatom — mindent meg lehet
irni. Nézetem szerint u j sajtótörvénynek kell
jönnie, amelv az alkotmány szelleméhen törvényes uton hozza összhangha a sajtószabadságot a nemzeti közérdek egyetemes szempontjaival.
— Azt is állítják bizonyos ellenzéki oldalakon. hogy semmiféle reform sem ór semmit,
mig nincs meg a titkos• egyenlő és áitalános
választójog- A választójog kérdésében most
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is állom régebbi kijelentéseimet- Azt tudniillik,
hogy a választójog ügyét a többi alkotmányjogi kérdéssel együtt kívánjuk és fogjuk megoldani Ami a reformok megalkotásának időpontja. illeti, a a véleményem, hogy ha majd
a parlament elvégezte a kormány négyéves
munkatej-vét. majd azután az utolsó• vagy az
utolsóelőtti évben az alkotmányjogi
kérdések
kapcsán a választójog ügyére is rá kerül a sor
A választójogi reformot ugyanis nem tudom
elképzelni a kormányzói Jogkör kiterjesztésének elintézése nélkül- mindezzel egyidejűleg
az országgyűlés két házának egymáshoz való
viszonyát is újból rendezni kell— Azt is mondották, egyes politikád ellenieleim. hogy diktatúrára törekszem- Ez az állítás is a valótlanságok és rágalmazások birodalmába tartozak- Sem én. sem politikai barátaink- nem kivárnunk olyan politikai rendszereket lemásolni és utánozni, amelyek nem ma*
gyar földből sarjadtak kiA következőkben az ifjúságnak a gazdasági
éle'ben történő elhelyezkedéséről szólt. Kijelentette, hogy a magyar ifjúságnak tehetsége
folytán a gazdasági élet minden vonalán érvényesülnie kell.
— Olyan gazdasági irányelveket akarunk
követni — mondotta —, amelyek jogos egyéni
érdekek szem előtt tartásával a nemzet egyetemes érkekeit szolgálják. A jövőben a szociális igazságosságnak fokozottabban kell érvényesülnie, hogy elejét vegyük minden «zociaíis forradalmi törekvésnek.
Ezután külpolitikai kérdések
fejtegetésére
tért át a miniszterelnök és arra mutatott rá,
hogy mennyire helyes volt és helyes maradt a
magyar kormány olaszbarát politikája.

M olaszok n| hadlMot indítanak
a Tana-tó vidékéért
Abesszin híradás Makale visszafoglalásáról
London- november 27. Addisz-Abebából jelenti a Reuter-iroda: Hivatalos forrást61 közÜk. hogy
az olasz helyőrség elhagyta Makalét és visszavonult Adigrat irányába.
Az oUi.z sajtó- Cs propagandaii^-i

miniszter

határozottan cáfolja,
hogy az olaszok kiürítették volna Makalet és
vteszavanu 1 nának Adngrat feléLondoni lapjelentések szerint Badoglio tábor
nagy. az abessziniai olasz haderő uj főparancsnoka. ujabb utasításokat kapott Rómából, hogy
haladéktalanul kezdjen uj támad:' >kat és
foglalja el a Tana-tó vidékét.
Angol politikai körökben m«,' epeiéssel vették tudomásul az intézkedéseket- mert Abeszszinidnak ez a része Anglia érdekkörébe esikAzt hiszik- hogy az abesszin-olasz háború uj
fejezethez érkezet-

11 hitbizományi javaslat

fingul cáfolat

Budapest, november 27 A képviselőház egyesített igazságügyi ós földművelésügyi bizottsága ma folytatta a .hitbizományi reformról szóló
törvényjavaslat bizottsági tárgyalásátLázár
Andor igazságügyminisz'cr részletesen válaszolt az előbbi gyűlésen elhangzott felszólalásokra és bejelentette, hogy a Javastat tárgyalása során a felmerült több indokolt kívánságot
honorálni keli
A miniszter felszólalása után az egyesített
bizottság a törvényjavaslatot
általánosságban
elfogadta
A részletes tárgyalás során Wolt
Károly.
gróf Festetich Domokos- UUnn Ferenc- Kelemen Kornél. Krúdy Ferenc, gróf Eszterházy
Móric saólait fel«

London- november 37- Angol Hivatalos körökben kijelentik- hogy az angol kormányhoz nem
érkezett olyeti értelmű olasz közlés- amely
szerint Olaszország a Tana-tó környékén angol érdekterületet akar biztosítani- Hangozitafw
ják azonban Londonban» hogy Anglia a Tana-tó
környékéhez fűződő angol érdekék tekintetében
már régen olyan biztosítékokat kapót', az olasz
kormánytól, amelyek teljesen kielégitőek és
ma is érvényben vannak-

Olasz jelentés
Róma. november 27- De Bono tábornagy
táviratozza: Az első hadtest harcvonalán Dolóból jöv.0 különítményeink elfoglalták AmeJifcilfla

és Seche helyiségeket és eljutottak a feosik
keleti széléig- ahol a gallák laktak. Voggerat
vidéke irányában- Az edtxeai hadtest folytatta
Thembien megszállására irámyuló műveletJket
A repülőgépek
felderítő
«sptUêrt
Arian g h H ó környélkén.

n népszövetségi tagállamok
és a — szankciók
Genf. november 27- A szakértő bizottság
tal kidolgozott áttekintő jelentés beszámol ajkról- hogy a Népszövetség 56 tagállama mily««
álláspontot foglal el a november 18-án életbeléptetett megtorló intézkedések kérdésében- A
jelentés szerint a tagállamok közül 9 a megtorló intézkedések egyikéhez sem csatlakozott.
jórészük még annak idején részletesen ismertette álláspontját a népszövetségi közgyűlés
előtt és emmak alapján nem is válaszolt a megtorlásokhoz való csatlakozásra irányuló iavaslat okraA következő államok csak részben csatlakoztak a megtorló intézkedésekhez: Af garni szitán.
Ouetamaila- Haiti és Salvador- Ezek az államok
közölték a Népszövetséggel, hogy egyetértenek
az intézkedésekkel- Peru írásbeli válaszában
közölte, hogy az intézkedéseket. legalább H
gyakorlatban, nam tudja végrehajtani- A felsorolt államokon kívül Panama és Uruguai sem
csatlakozott a hlteknegvonáshoz- Az olasz árucsökkenésre vonatkozó javaslathoz nean csatlakozott Chile. Kína. Eauador. Libia. Nicaragua,
Peru. Salvador. Uruguai és Venezuela- A svéd
kormány- mint ismeretes, az árubojkottivw
való csatlakozás helyett tisztán fizetési f o r
gaimat bonyolit le Olaszországgal- A nyerr
anyagszállítás
szüneteltetése
tekintetét)«!
ugyanez a helyzet azzal a különbséggel, hogy
azt az indítványt Cuba kormánya is elvetette*
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A szegedi iparosság remekelt
a tanitói internátussal —
mondják az ellenőrző bizottság taglal

A kapupalofa külső épilési munkálatai befejeződtek
(A Délmcgyarország munkatársától)
A tanítói internátus bokrétaünnepélyét, mint arról a
Délmagyarország beszámolt, szombaton tartották meg- A. bokrétaüimepélyen részt vett Pogány Móric- a monumentális épület {tervezője
és részit vettek a z ellenőrző bizottságnak a
tagjai: az illetékes minisztériumok képvisetőiAz ünnepség résztvevői most maguk is meggyőződhettek arról, hogy a monumentális épület hatását milyen nagy mértékben csökkenti
az épület — befejezetlensége- amelyről sok szó
esik mostanában a városházán éppen ugy, mint
a városban- A kultuszminisztérium
ugyanis
nem építtette
be azt a hatalmas telektömböt
teljesen, amelyet annakidején erre a célra sajátított ki a város- A telek egyik fele üresen
maradt és csak a sarokrészén emelkedett föl
az internátus épület, amelynek meztelen tűzfala most ridegen meredezik a Boldogasszonysugárut felé
A polgármester nemrégen felterjesztést intézett a kultuszminiszterhez ebben az ügybenFelhivta a miniszter figyelmét arra- hogy az
üresen hagyott telekrész befejezetlenné teszi
az építkezést és nagyban lerontja. art a művészi hatást. amelyet a tanitói internátus művészi kiképzése gyakorolna ki'.'.önbcn rr^d^nkireA polgármester ezért arra kérte a minisztert,
hogy biztosítson fedezetet a telektömb teljen
beépítésére ugy. amint az Klebelsberg Kunó
megbízásából Pogány Móric eredetileg megtervezte. vagy pedig, ha a fedezet b'ztositásának akadálya lenne, adja vissza az üresen hagyott telekrészt a városnak• mert a város már
több oldalról is kapott komoly ajánlatot a telek beépítésére•
Annak a szép városképnek a hatását, amelyet a tanitói interná'us hatalmas boltivei biztosítanak. e z a meztelen, rideg tűzfal teljesen
lefokozza- Most. hogy az építkezési munka
külső része eljutott a befejezéshez, hogy a vállalkozók elkészüljek csaknem a teljes felfalazással és a megvalósult klobelsbergi elgondolás
körvonalai kibontakoztak az állványrengeteg
mögött- a megoldás csonkasága• befejezetlensége annál szembetűnőbb- annál bántóbbá vált
Erről a kultuszminisztérium kén viselői maguk
is meggyőződhettek a bokréteürnrepély alkalmából és remé'hető- hogy minden erejiikke1
támogatni fogják a kultuszminiszternél a polgármester felterjesztésében kifejezésre juttatott és különbem is teljesein jogos kívánságotmert hiszen az állam annakide','
r-?s «i a kötelezettséggel vette át a város által kisajátított telektömböt• hogy azt teljes egészében
beépíttetiA miniszterek szakértő képviselői különben
a_ bokréta ünnepély alkalmából tüzetesen megvizsgálták a részben befejezet'' részbein folyamatban lévő munkálatokat és meglapították,
hogy a szegedi iparosság ezzet az építkezéssel
valósággal
remekelt•
Nyíltan
hangoztatták,
hogy a végzett mynlka olyan tökéletes, lvogv az
miniden tekintetben kiállja a versenyt a legismertebb budapesti iparosok munkáival is- A
szegedii munkások és a szegedi ir>am^olk kifogástalanul oldották meg az éoüM rntgv szakértelmet és gondosságot igénylő bonyolult vasbetonszerkezeteit. és mimikriuklkal a legteljesebb elismerést érdemeitők kiA Boldog? -sz c •-•.vsugártrfcat áthidaló épületrész íe'fa'az^si m u n V i a
néhány ranon belül
már be is fejeződik- A magas falakra lapos
tetőterrasz kerül és arra középen, a sugárut _
tengelyében valami szobor, vary s".dborcsonor
tozat- Pogány Móric most d ^ V n ^ k a sz^hor

probléma megoldásának tervén- Többféle kombináció merült föl- Lehetséges- hogy az épület
ormára Boldogcsszony
szobrát
helyezik e'
arccal a sugárut felé. de az is lehet, hogy más
megoldást választanak- Szobrok kerülnek a
boltives épületnek ugy a Gizella-téri- amint
sugárut felé néző homlokzatára is. mint a
sime. falfelület egved'di díszítései• Ezeknek a
szobroknak a tervén is most dolgozik Pogány
Móric- Munkáját a *é!en befejezi ugy. hogy a
kora tavasszal már sor kerül ebekre a szob-

Kálmán

nvínyörü

renénye

Szenf Péter esernyője

Az épület vakolási problémája még mindig
megoldhatlan. de azt már eldöntötték az illetékesek, hogy a DMKE-palota is uj vakolatot
kap- még pedig ugyanolyant- mint a tainitói internátus. amely
építészetileg is szervesen
összefügg veleA külső munkálatokait különben most rövidesen félbeszakítják, hogy a téli hónapokban
alaposain kiszáradhassanak a friss falak- A télen azokat a belső munkákat végzik el, amelyek a fagyos időjárásban is elvégezhetők és a
kora tavasszal, amikor fölenged majd az idő.
végzik el a még hátralévő kőművesmunkákatPogány Móric építész a bokrétaürmepély
után fölkereste dr- Pálfy József polgármestertakivel igen fontos
megbeszélést folytatett az
építkezéssel kapcsolatban fölmerült
további
problémákról-

Összeállították
a téli inséfimunkák sorrendjét
Egyelőre 500 munkanélküli kap munkát
(A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, hogy a népjóléti ügyosztály a mérnöki
hivatallal karöltve összeállította a téli hónapokban végrehajtandó inségmunkák programját. Az inségmunka-tervezetet az elmúlt hetek
során több bizottság is letárgyalta, legutóbb a
városrendező bizottság foglalkozott az inségmunkaprogrammal és bizonyos változtatásokat eszközölt a tervezeten. A bizottság javaslatainak megfelelően most a mérnöki hivatal
véglegesen elkészítette a programot és a terveket, amelynek alapján december első hetében
hozzákezdenek az inségmunkálatokhoz, a következő:
A mérnökség által végzendő inségmunkák sorrendje; Felsőtiszaparti árvédelmi töltés vízoldali
rézsűjének megerősítése, felsőtiiszaparti árvédelmi töltés mentett oldali rezsüjének megerősítése,
felsővárosi levente sporttelep 1. sz. pályájának befejezést, homokrakodó és a két lejáró töltés földmunkájának befejezése, leventegyakorlótér egyengetése Fenti munkákra felhasznált csillék és vágányok karbantartása és az egyes görpálya
anyagmegjavitása, az alsótiszaparti védtöltés egy
szakaszának megerősítése, tanítóképezde, József
főherceg-telep Kállay-ligat állami utvonalom talajnemesitéses útépítés, Kolozisvári-tér rendezése,
gyermekjátszótér létesítésével, Szabadság-tér, Vadkerti-tér, Csillag-tér, Dugonics-temető előtti tér,
Lechner-tér, KiskaszLnó telkének rendezése gyermek jó b zótér létesítésével, Hármas-környéki szivattyútelep melletti ülepesztő medence kiépítése,
Mars-tér burkolatlan részének planirozása, Ujszegedi templom megjavítása ós festése, az ujszegedi hullámtéren bozótok kiirtása, a Somogyitemplom előtti feltöltetlen rész feltöltése, tanyai
utak domborítása.

Kertészet által végzendő inségmunkák sorrendje: Állandó kertészeti munkálatok 12 hónapon keresztül, faiskolai munkák, a Városi kertésztelepen
kertészeti munkák, ujszegedi ligeti munkák, hősi
temetői munkák, a Gedói park munkálatai, a Somogyi-telepi régi park munkálatai, a Somogyi-telepi uj park munkálatai, Boldogasszooy-sugáruti,
Széchenyi-téri, Rudolf-téri, Stefániái. Rerricb Bélatéri, Mátyáis-téri, Szabadság-téri, Somogyi-uccni
parkmunkálatok, a Rákóczi-tér átalakítása és
gyermekjátszótér készítése, a fogadalmi templom
kertészeti munkái, a Dugonics-tér, a Szent Györgytér, az Uj-tér. Gizella-tér, a ítélőtábla és a gyermekklinika előtti rész kertészeti munkái, a Petőfi
Csütörtökön és pénteken
Sz4chonyl M o i l
Sándor-sugárut rendezése, a Nagybuvártó és a
-fcinélteniteri leeendft, fSszerep- felsőtiszaparti sporttelep inségmunkái, a KossuthÜ Z U Z G K 1«*HC5I« 13i : Ban»zM8ttek. Vétjlg
Lnjos-suffárut és a Kolozsvári-tér kertészeti munVilághír vagy szenvedély.
kái, a Kiskaszinó teriilet rendezése, a GyümölcsÉletkép ELISSA LANDI fSezerepIésével
termelő Egyesület tanyai gyümölcsfaiakciójának
FIAadAfiok 5 n e g v e d S e s f é l IO á r a k o r
munkái.
Balvárosi Mozi
Ma uiolsó nap
A köztisztasági telep munkaszükséglete: HótaMikszáth

rászmunlkákra, amelyeknek kivitelénél valószínűleg a szegedi szobrászok miivészetét fogiák
igénybevenni-

karitás és egyéb rendkívüli munkák.
A tervek szerint az inségmunkák megindulásának el«ő hetében egyszerre 4—500 *,zükségmunkást fognak foglalkoztatni, később ne-

dig fokozatosan növelik a munkások
másfél-kétezerig.

számát

Az egyetem tanárai
C az ínségesekért
A szeg edi egy etem tanárai móndten télen jeten'ös mértékben járulnak hozzá az általános nyomor enyhítéséhez- Az egyetemi professzorok
speciális módon segítik az ínségeseket már
évek óta. még pedig ugy, hogy hetenkint nagyszámban élelmiszercsomagokat osztanak ki az
arra rászoruló szegény családok , között- Az
egyetem tanári kara most értesítette a népjóléti ügyosztályt, hogy november 30-án. szombaton megkezdik a szeretetcsomagok kiosztását és ezientul minden héten osztanak csomagokat- Az eddiigi tervek szerint hetenkmt 70
szeretetcsomagot osztanak ki és húsvétig tart
majd az egyetemi professzoróknak ez az in"
ségenyhitő akciója- Az egyetemi szaretetcsoTrr.gok iránt az inseges családok körében nagy
az érdeklődés és hogy minden rászorulónak
jusson felváltva hetenkint a csomagokból, a
népjóléti ügyosztály fogja kijelölni
azokat
akik hetenkint jelentkezhetnek a s/eretetcsomagoikért-

Egy gazdálkodó
öngyilkossága
(A Délmagyarország munkatársától) Szerdán éjszaka tragikus öngyilkosság történt a
Veresács-ucca 6. sz. alatti házban. Itt lakott
évek óta T a r i Mátyás ismert szegedi gazdálkodó, akin az utóbbi időben a búskomorság jelei mutatkoztak. A gazdálkodónak
családi
kellemetlenségei voltak és ez okozta azt, hogy a
gazdálkodó elkedvetlenedett, zárkózott lett és
később már az öngyilkosságra gondolt. Hozzátartozói is észrevették a változást rajta és ezért
vigyáztak rá, nehogy elkövessen maga ellen
valamit.
Tari Mátyás mostanában
nyugodtabbnak
látszott, de azért az öngyilkossági tervéről nem
tett le. Szerdán éjszaka a gazdálkodó eltűnt és
amikor jó idő múlva keresésére indultak, már
csak hoíttestét találták meg. Az egyik kamrában száritókötélre felakasztotta magát. Családja vágta le a kötélről, értesítették a dologról a közeli rendőrszobát, orvost is hívtak, de
Tari Mátyáson nem lehetett segíteni, jóval az
öngyilkosság felfedezése előtt kiszenvedett.
A nyomozás során — miután búcsúlevelei
r.em hagyott hátra — azt igyekezett a rendőrség megállapítani, hogy miért dobta el ma gától az életet. A nyomozás eddigi adatai szerint a gazdálkodó perben állott mostoha leányával és a per miatt keseredett el annyira,
hogy elkövette az öngyilkosságot. Holttestét a
törvényszéki orvostani intézetbe vitték.

DCLMAGYARORSZÁG

Külföldiek munkavállalása
Jugoszláviában

T935 november 28.

A balolt tábornok bccsflctsértfól pere
a szegeűi törréngszlh előtt

Jugoszláviában inast lépett életbe a külföldiele tnwnkavállalásáröl szóló törvény» amely
idegen állampolgároknak Jugoszláviában űzött
(A Délmagyarország munkatársit át) Érdetöbbek között azt Irta, hogy a románok áltat
kereseti foglalkozás t szabályozza Ez a törkes ragalmazási pert tárgyalt szerdán ¿¿'.előtt
pert indíttatott az egyház ellen• aki sem egyvény a közigazgatásba egy uj fogalmat visz
a szegedi törvényszék fellebbviteli tanácsa- A
házi férfiúhoz- ; sem jó magyarhoz nem volt
be, a jugoszláv népközösséget- amelynek értelper anyaga kapcsolatos azokkal az ügyekkelméltó elárás• Misánék a levélnek azt a kitétemében olyan külföldi állampolgárokakik a
amelyek az utóbbi évekbén az alakuló göröglét, amely szerint a tábornok őket .«románokjugoszláv nemzethez tartoznak• ezt Igazolni tudkeleti magyar
egyházak körül
bonyolódott
nak" mondotta, sérelmezték és feljelentést tetják• munkát minden további engedély nélkii! válKurucz Károly nyugalmazott tábornok, mistek a tábornok ellen a katonai hatóságoknál,
lalhatnak• Hasonlóan engedély nélkül vállalkolci lakos, aki a görögkele'i egyházaik gond
ahol lefolytatták a vizsgálatot a tábornok erthattuk
munkát a higpszáv hatóságok által
noka volt. tett feljelentést Misán János és tár'en> de nem találták öt hibásnak
orosz hadifoglyoknak elismert egyének- Egyéb
sai vásárhelyi lakosok ellenAz ügynek az
Ezután a tábornok tett feljelentést
Misánk
külföldiek, akik a törvény életbeléptetése eiött
előzménye az volt, hogy a vásárhelyi görögeüen a beadványukban has máit
kijelentések
bizonytalan időre munkavállalási Időt nyertek
keleti egj házközség lelkészi stailluma egyike a
miatt- A vásárhelyi járásbíróság tárgyalta az
az év végén úgynevezett „foglalkozási igazollegjövedemezöbbeknek- Ide szeretett voln*
ügyet és Misánékat becsületsértésben monáotv á n y " ^ tartoznak beszerezni- Elvileg a kőkerülni Németh IsH-án szentesi lelkész, aki k*
ta ki bűnösnek' azonban büntetést nem szavetkező foglalkozási ágakra adnak ki munkasöbb- mint -.önpüspők" vergődött országos hír
bott ki rájuk azzal az Ináokolással hogy a távállalási igazolványt: magántanítók, rteyflönévre. A vásárhelyi görögkeleti magyar egybornok adott alkalmat a sértések elkövetésére
rtők, kézimtirtkatanitóflo darab- és akkordmun
házat ősi jogon egy kuratórium igazgatja- Ez
Kurucz Károly tábornok nem régibein megkásoka kuratórium nem engedte meg Némethnek,
halt,
az ügy azonban folyt tovább Szerdán a
A rendelet egyidejűleg a külföldi tőkéről is
hogy Vásárhelyen
misét és szentbeszédet
fellebbviteli bíróság tárgyal'« le az ügyet és
intézkedik- Eszerint külföldi t ő k é n * tekimtorvmondjon és magá> az ottani hívekkel megisbecsületsértésben mondotta k> bűnösöknek a
dő mindennemű készpénz, melye* hosszulejáramertesse- Az egyházközség ellen Misán János
vádlottakat, de büntetést szántén nem szabott
tu kölcsön alakjában valamely belföldi vajdaés társai pert indítottak Budapesten- Itt kapki rájuk- ellenben
kötelezte őket az összes
sági vállalkozásba belefektetnek- továbbá az
csolódott azután bel« az ügybe a tábornok,
Wtsé<reV
viseléséreAz ítélet losjerösnlyan gépek és eszközök, amelyek t ' '
aki levelet intézett
NémethVz és
áillampoltgárok- vagy logi személyek, vagy
ilyenek szervezett csoportjai az országba valamely hivatás,
vagy foglalkozás gyakorlása
céljából bevisznek- Megbízottként müköJő külMkfték csak akkor kapnak munkavállalási engedélyt- ha igazollák- f.-ogy anyavállalatuk legalább ötmillió dinárt fektetett be jugoszláv vállalkozásba- Ha az tisztán külföldi tőkével dotpozik. vagy ha csak részesedik- akkor ennek a
A tábla mérsékelte
a töroénvszék
ítéletéi
részesedésnek legalább egymillió dinárt kell
elérni- Ktllföldi szinészék, művészek és artis(A Délmagyarország munkatársától-) A szevédő szólalt fel és azt vitatta, hogy nincs eleták munkavállalását az Illetékes h a t ó - w v kügedi
ítélőtábla
Hubay-tanácsa
szerdán
tárgyalgendő bizonyíték amellett» hogy a cikket vaUV
lön munkavállalási «ngedélv alapján engedheta Klamár Gyula hírlapíró tiltott közlési perétban a vádlott irta volna, de még l.a ő te
tik meg<
A Délmagyarországban
egyizben cikk jelent
irta- akkor sem követett el azáltal tiltott közmeg ,, Szerelem a borbélyüzletben, ötezer penlést- Dr- Horán&zky Miklós főü gyászhelyettes
gős kártérítési per a törvényszékért' címen- A
felszólalása után a biróság ítéletet hirdetett,
oikk arról szólott — nevek megjelölése, nélkül
amelyben a törvényszék ítéletét megváltoztat—. hogy. az egyik belvárosi fodrászüzlet kékta és a fi napi fogházbüntetést 300 pengő pénzszemű kisasszonya barátságot kötött egy isbüntetésre mérsékelte. Az ítélet ellen a vádlott
mert magánzóval, aki ellen a szakítás megtörés védője semmiségi panaszt jelentett be a
ténte u^án kártérítési pert indított azon az
Kúriához(A Délmagyarország munkatársétól.) A kul- alapon, hogy a magánzó ót házassági ígérettel
tuszminiszter az utóbbi évek folyamán sok u] csábította el A cikk miatt eljárás indult- Gya
népkönyvtárt létesített, azonban egy statisztika mwítottkén* Klamár Gyulát hallgatták ki> de
szerint még most is kétezren felül van azoknak a hírlapíró a rendőrségen tagadta, herg1' a cika falvaknak a száma. amelyeknek semmilyen ket ő irta volna és miután a szerzőt megállakönyvtáruk sincs. Mivel anyagi erő a nép-pttafli nem sikerült, az ügyészség a további
megszüntette
Később
dr- Rayer
könyvtárak létesítéséhez nem áll rendelkezés- c!járást
re, a kultuszminisztérium elhatározta,
hogy László ügyvéd, a 15ny képviselője és ennek
barátja, dr Vajda Lajos ügyvéd olyan értelmű
bevezeti a — vándorkönyvtár-rendszert.
vallomást tett a rendőrségen, hogy
Klamár
Ennek a rendszernek az a lényege, hogy Gyula egy privát beszélgetés során elöttfik
minden falu, amelynek könyvtára van. az is- beismerte a cikk szerzőségét•
Annak elleniremeretterjesztő és szakkönyveket megtartja ma- hogy Klamár Gyula tovább is tagadott- újból
gátiak, de a szépirodalmi könyveket egy évre eljárás indult ellene és most rrnr az ügyészátengedi a körzetéhez tartozó másik
olyan ség vádiratot is adott ki- A törvényszéközségnek, amelynek nincsen könyvtára. Egy ken a vádlott ismét tasradott- de a két ügyvédKlamár Gyula ellenezte
község körzetébe 3—4 másik falu, vagy köz- te nu ellenie vallott(A Délmagyarorszdg
munkatársától-) Az
ség tartozik. így a kőnyvforgalom is három- megeakgtésiüket részben a fennforgó érdekeltutóbbi betekben több üzleti tolvajlás történt Szegeden- A tetteseket nem sikerült kéznégy évenkínt újra Indulhat. A kultuszminisz- ségi viszony miatt, részben pedig azért, mert
rekeriteni, mert oly ügyesen dolgoztak a nagytériumból most leirat érkezett a szegedi és a vallomás erősen hgadozó és ellentétes voltA bíróság a cikk ismertetése után zárt tárforgalmu üzlatekljen vásárlás ürügye alatt,
vármegyei népművelési bizottsághoz is, hogy gyalást rendelt el, maid a vádlott újságírót 8
hogy a kereskedők nem fogtak gyanút- Ne<mréa vándorkönvvtórakat szervezae meg a közsé- napi fogházra ítéltegen sikerült azután elfogni két asszonyt, Jankó
gekben.
Fellebbezés folytán került szerdán az ügy az
Annlát és Bakos Lajosnét, amint az egyik rőr
Csongrád vármegyében — mint
H O b n e r Ítélőtábla elé- Dr- Sáfár Sándor táblabíró, az
lösiizletben tolvajlást követtek el Jankó Anna
József népművelési titkártól értesültűnk — , ügy előadója ismertette nyilvános tárgyaláson
két kombinét rejtett
kabátja alá és távozni
nincsen szükség ilyen vándorkönyvtárakra. A az ügyet- Az iratokból a következő tényállás
akart A kereskedő azonban észrevett valamit,
szegedkörnyéki községek általában el vannak derült ki- Csorba Márton szegedi lakos Csorértesítette a rendőrséget és 1gy a két asszony
látva könyvtárakkal és a lakosság meglehetősen ba Erzsébet képviseletében ötezer pengő erekézrekerült' Szerdán vonta őket felelősségre a
szegedi Járásbíróság- Azzal védekeztek, hogy
érdeklődik is a könyvtárak iránt, ugy, hogy iéig pert indított ifj Whtkler Mihály magáncsupán ezt az egv lopást követték él. illetve
időnkint a felfrissítésük
válik
szükségessé. zó étlen- Csorba Erzsébet a Róíh fodrászüzüet
követte el Jankó Anna, a többi lopás elkövetéLegjobban a szépirodalmi könyveket keresik, alkalmazottja volt- Itt ismerkedett meg a masét tagadták- Miután bizomyi'ék nem volt. a
de a történelmi könyvek iránt is mindinkább gánzóval, aki az üzlet látogatója vott A keresetten előadták, hogy a magánzó a tapasztabíróság csak éhben az ügyben mondotta ki bűfokozódik az érdeklődés. Különösen H e r c e g
latlan leányt elcsábította, h í z a j g ó t igért nenösnek őkeit és Jankó Anmát 8 napi fogházra'
Ferenc, J ó k a i Mór, S z i g l i g e t i Ede, V a s ki, de az igéretét nem tartotta be. A perben
Bakos Lajosnét pedig 30 pengő pénzbüntetésre
Gereben müveit keresi a falu népe. az ujabbak az alperes magánzó nem tagadba, hogy barátítélteközül periig M ó r a Ferenc és Z i 1 a h y Lajos ságot tartott fenn a leánnyal- de azt már takönyveit olvassák nagy érdeklődéssel.
iryomor-. Ml ¿a iríhsU y
gadta- hogy házasságot
ígért volna
neki
Sl»e
E
K i a
dé». vmb v»mor"'.nM
Egy-egy községben iegu jabhan 150—300 kö- mindössze pénzt ígért neki- abból is csak öt•
nmoi8zh«;«tlen. lel[es gart
ranclAval keven
pengő*-••
A
bíróság
sok
tanút
hallgatott
szít
H
Ö
F
L
E
KlauzAI-ier
3.
tetes népkönyvtárakat létesítettek. Ezt a könyvállományt hamar kiolvassák a falusiak, akik ki- m i ' d a lányt keresetével elutasította azon
TT^onnan berendezett, higi^aikiM
Virében állandóan sürgetik a könyvtáruk fel- 3X alapon- hogy nem volt az a járatlan va'.aki>
frissítését. Lbből a szempontból esetleg sió le- akinek a keresetében feltüntette magát- A tábla már nyilvános tárgyaláson
foglalkozott a
het mnjd arról, hogy a könyvtárakat vándor! fellebbezéssel és a felsőbb bíróság is elutasím e n n y ' t o t t a m Fekete*«« ucca 16. n . alatt.
útra visiik és időnkint a községek között cse- totta a keresetet, most már végérvényesenSzivet pál-tiogást kér O l a s z P Á 1.
rélik kJ a könvvkészletekeL
Az iratok ismertetése utón dr- Berta Dezső

Szerelem után —• tiltott közlés

Könyvtárcsere
a községek között

Üzleti tolvaiokat itélt el
a járásbíróság

uri

fodrászleftemel
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Masaryk csütörtökön benyújtja lemondását

— Agyvértódulás, szlvszorongás, nehéz Ifgzés, 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.

Utódat Benes
niszter- Politikai körökben
ngy hallatszik,
hogy az első Időkben Hodzsa ml n'szter elnök
látja el a külflgymlnlszteri teendőket lS'
Bécs. november 27• A Telegraph prágai tüdő
sitőjának értesülése szerint lehetséges, hogy
Masaryk cseh köztársasági elnök már csütörtökön lemond•

Prága• november 71 Masaryk köztársaság!
elnök elhatározta, hogy l emond
köztársasági
tisztségéről Az erről szóló hivatalos közlemény december ®feö harmadában fos: megjelenni- Mint mondják' Masaryk utóda Benes,
jelenlegi külügyminiszter lesz• Fel kell vetni a
kérdést, hogy ki lesz ekkor az uj külügymi-

M

Akadftüla
és

leggen

ratnftlg

sohasem egu

Derzeviczq

a

— A Budapesti Nemzetközi Vásár igazgatósága az 1936. évi vásár idejét május 8—18.
napjaiban állapította meg. A B o r n e m i s z a
Géza iparügyi miniszter elnökletével megtartott értekezleten megállapodás jött létre a vásár szervezésére vonatkozólag és a szervezési
munkálatok már megindultak. Mindazok a forgalomkönnyitő valutáris, utazási, szállítási
kedvezményeket, amelyek az 1935. évi vásár alkalmával érvényben voltak, az 1936. évi vásár
számára is biztosították.

ncr.idí

párté

Albert benuallofla

lemondasd!

tikitól és megóvjam függetlenségét. Ezt k,U a
jövőre nézve is bizlositani. Az Akadémia legyen
mindig a nemzeté és sohasem egy párté. Ezen
a napon óhajtom benyújtani a lemondásomat,
amelyet átadok elnöklársamnak, mert nem akarom bevárni, mig erőmnek hanyatlása ártalmára válhatna az Akadémiának, de nem ragaszkodom azonnali felmentésemhez, ha kívánják, kész vagyok még rövid ideig tovább
vezetni az ügyeket, amig az elnöki kérdés megoldása körül olyan megállapodás jöhet létre,
amely minden békétlenséget és meghasonlást
kizár.
Berzevíczy Albert ezután átnyújtotta lemondó levelét Lenhossék Mihály másodelnöknek.

Budapest, november 27. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai szerdán délután összegyűltek az Akadémia palotájának elnöki termében, hogy tiszteletüket és hálájukat fejezzék
ki az Akadémia elnöke, B e r z e v i c z y Albert
előtt, akit most 30 éve választottak meg először
az akadémia elnökévé. A megjelentek között
volt S e r é d i Jusztinián bíboros hercegprímás,
H ó m a n Bálint kultuszminiszter, aki a kormányt képviselte.
Berzeviczy Albertet L e n h o s s é k
Mihály
másodelnök üdvözölte, majd
Berzeviczy
Albert meghatott hangon mondott köszönetet
az ünneplésért.
— Fő törekvésem az volt, mondotta — , hogy
• z Akadémiát 80 éven át távol tartsom a noli-

JHre3c
Az icfö

— Harisnya és nyakkendő — acélból. Londonból jelentik: Egy sheffieldi gyárban harisnyát és nyakkendőt készítenek nem rozsdásodó
acélból. A divatcikkek kőnnyü súlya és tetszetős külseje egyáltalán nem árulja el, hogy milyen szokatlan anyagból készülnek és a gyár
szavatossága szerint jóformán teljesen elpusztíthatatlanok.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Hatósági Munkaközvetítőben 2 kovács, 9 vasöntő, 1
vésnök, 1 villanyszerelő, 1 motorkerékpárszereiő,
1 kádár, 4 szabó, 1 varrónő, 1 cipész, 2 borbély, 1
hólgyfodrásznö, 1 gyakorlott kiszolgálónő, 1 fiatel füszerkereskedő és 1 kLmondottan perfekt szakácsnő vidékre, 1 géplakatostanonc.

A Meteorologfaf Intézet jelenti este 10
érakor. Időjóslat: Éjjel erősebb fagy, 1 ok
helyen köd, délnyugat-nyugati légáramlás,
nappal az ország északi felében kissé felhősebb idő és esetleg egy-két helyen némi
csapadék, eső, vagy hó. A nappali hőmérséklet a ködös helyeken alacsony marad,
egyebütt 4-7-6 fokkal a fagypont fölé emel kedik.
w Áruszállítás Olaszországba. Budapestről
jelentik: Miután Olaszország általánosságban
elrendelte, hogy csak a származási bizonyítvány alapján bocsát be árut Olaszországba, igy
mindazok, akik akár postán, akár vasúton, vagv
hajón óhaitanak árut Olaszországba szálli'ani
ar árut feladása alkalmával származási bizonyítvánnyal lássák el. Az igazolványoka' a kereskedelmi és iparkamarák állítják ki dMtalanul a szokásos módon. Olasz konzuli láttamozó s n a m szükséges.
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x G«>Szl«nveparcl Má'fen-nAl, Kiffyó-ncon t.

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc Józ*ef
Tudományegyetem Baráainak Egyesülete csütörtökön délután 6 órakor az egyetem aulájában (Dugonics-tér 13.) szabadegyetemi előadást tart Előad dr. N á r a y-S z a b ó István egyetemi magántanár „A természettudomány világképe'' cimmel.
Belépés díjtalan.
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x Cukorbetegeknek diabetikus tápszerek Márkusnál, Klgyó-ucca.
— Elitéltek egy lemezest. A kisteleki vásárban
a csendörök elfogták T a n d a r 1 János ismert szegedi lemezest, aki többeket kifosztott a vásárban
az „itt a piros, hol a piros" játékkal Tandarit
szerdán vonta felelősségre a járásbíróság és két-,
hónapi fogházra ítélte csalás elmén.
— A plasztikai sebészet. A M I E F H O E kulturest-sorozatának keretében szerdán este értékes
előadást tartott a modern plasztikai sebészetről dr. T r o j á n Emil egyetemi tanársegéd.
Előadása során vetített képekkel illusztrálta a
legkülönfélébb eseteket, amikor a sebészi beavatkozással hozzák helyre a test különféle elváltozásait Kitért a háborús sebesülésekre is és
bemutatott több esetet, amikor a betegnek a
szemén és alsóajkán kívül az egész arca hiányzott, de a modern orvostudomány egész elviselhető arcot varázsolt helyette. Az előadó kiemelte, hogy a plasztikai sebészetet nem anynyira hiúsági szempontból, mint inkább kenyérkereseti célból veszik igénybe a páciensek. A mindvégig nagy érdeklődéssel kísért előadást a termet zsúfolásig megtöltő közönség
lelkes tapssal köszönte m e g Az előadás dr.
M ű 11 e r Miklós zárószavaival ért véget.
Elsőrendű
asztalosmunVAk

antik b ú t o r o k é
iavitása

Szedres! Károly

fiSÄ*"

Gömbös Gpia
Schuschnigs kancellárhoz
utazott
Buáapest. november 27- Gömbös Gyula mjraiisztaralinök Kánya Kálmán külügyminiszter kíséretében csütörtökön Bécsbe utazik, Schuschnigg szövetségi kancellár meglátogatására
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a TÁNCOLÓ VÁROS
Csak a Délmagyarország előfizetői
mehetnek e g y l e s g y e i ketten
erre a szenz'c'íós e l ő a d á s r a ! ! !
Jegyek már ma kaphatók D é l m a g y a r o r s z á g jegyirodában.
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STEFANDEL- cipíí üzlet
Kossuth L. sugárul 13,

Fellebbez a felfüggesztett
dorozsmai orvos
(A Délmagyarország
munkatársától)
Nagy
feltűnést keltett dr- Csorgó Károly, osongrádinegyei alispánnak az a határozata, amellyel
állítólagos súlyos szabálytalanságok miatt felfüggesztette állásától dr- Korom Ernőt. Kiskundorozsma községi orvosát és ellene a fegyelmi eljárást megindítottaDr- Korom Ernő községi orvos tegnap terjedelmes fellebbezést nyújtott be az alispáni
hivatalhoz a felfüggesztő határozat ellen- A
községi orvos a minden részletre kiterjedő fellebbezésében azt állítja,
hogy a vizsgálat a
törvényes formák és az orvosi szokásoknak
megfelelően történt és ő teljesen ártatlan ebben az ügyben, mert orvosi kötelességét teljesítette- A fellebbezés pontról-pontra foglalkozik a felfüggesztő határozat állításaival és a
vádakat cáfonl igyekszik- sót tanúikkal is bizonyítani kivánja teljes jóhiszeműségétA fellebbezés folytán most már részleteibe1!
is foglalkozik az üggyel a vármegyei közigazgatási bizofság
Környékbeli városban lovö

szálloda, étterem, kávéház

betegség folytán olcsón e l a d ó . Ksetlear 15.000
psngrtvel társulok. Aiánlatok „Szálloda" jeligére

— Háború* propaganda repülőgépek utján. A
tlszli kaszinó elnöksége rendezésében december
2-án délután 5 órakor az egyetem földtani intézetében (Baross-uoca) „Háborús propaganda repülőgépek utján és annak veszélyei" cimmel oktató
elöadá>s lesz
X Miknlások nagy választékban Kocsisnál.
— Elloptak egy zsák porcukrot. Szerdán este
a rendőrségen feljelentést tett D r i s z n e r András, aki a Kereskedők Szövetkezeténél van alkalmazásban, hogy kocsijáról ismeretlen tetles
ellopott egy zsák porcukrot. Driszner rendelé, t
szállított le a cégeknek és az esti órákban egyik
Tisza Lajos-köruti üzletbe vitt árut, azalatt a
kocsi őrizetlenül állott künn. Mire kijött, hiányzott a zsák cukor. A detektívek keresik a tol
vajt. Állítólag egy fiatal kifutó látta, hogy valaki szalad hóna alatt a zsákkal. A rendőrség
kéri a kifutót, hogy jelentkezzék a nvomozás
érdekében a detektiveknél.
— A felsőközponti gazdasági tanfolyam megnyitása. A földmüvelésügyi miniszter által engedélyezett háromhónapos téli gazdasági tanfolyam
ünnepélyes megnyitása folyó évi december hó 2-án
délután 3 órakor Vesz a felsőközpowH gazdacági
népiskolában.
— Adományok az elhagyott árvák számára.
H e g e d ű s Antal árvaszéki elnök által az elhagyott árva gyermekek részére indított akcióra a
kővetkező adományok folytak be; Szeged-Alsótanya-KiráUhalml Népkör 2.40, Rosenfeld Vilmos 2.
Szegőné 2, Mnnheim-drogéria 1, Hangya Termelőíirtékesitő és Fogyasztási Szövetkezet 5. Nyilas^y
Ágoston 1, Röszkeí Gazdakör 2. Újvári Jóasef 1
]>engő.
x Tokaji borsznlnn, Kelemen-ueca 8.
— Ki akarta tapogatni a halastavat. Fekete Mihály szatvmnzi lakost tettenérték, amikor a vasút
tulajdonát képező szatvmazi halaslóban tapogatóhálóval halászott A hálót eldobta, de a halakat
megtalálták nála. A járásbíróságon szerdán azzal
védekezett, hogy ki akarta bérelni a halastavat és
ezért titokban meg akarta előbb ismerni a halállományt. A bíróság kihágás miatt 6 napi elzárásra
Ítélte.
— Botrányt rendezeti az ítélethirdetés után.
Hudapestről jelentik: A büntetőtörvényszék ma
lárgvalta M á l i k Árpád 23 éves vásári kereskedő bünügvét. aki ezév juliusában konyhakéssel összeszurkálta feleségét. Az ügvészség gvilkosság bünlellének kísérletével vádolta. A tárgyaláson
a
tanuk
kihallgatása
és a
perbeszédek elhangzása után Málik Árpádot 3
évi fegvházra Ítélte a törvényszék. Az Ítélet kihirdetése után Málik botránvt csapott és öklével betörte a folyosó egyik aidakát és to.Uasza
kadtából kiáltozta: gyilkosok,
gazemberek,
hagyjanak engem. Csalc nagy nehezen sikoiiilt
megfékezni és céllá iába kisérni.

MAKÓI HÍREK
Makói szerkesztőség, fiókkiadólilvatal, hirdetésfelvétel: Városi Bérpulota, telefon 270.
A városi választások küszöbén. A küszöbön álló városi választások ma már széltében hosszában foglalkoztatják Makó város közönségét. A hivatalos plakátok, a választási elnök aláírásával,
értesülésünk szerint csütörtökön, tehát a mai napon kerülnek kiragasztásra. Ma már nagy volt a
sürgés-forgás a tarhonyagyár udvarán, az egységes párt irodája körül Is. Azok az ucca-ügynökök,
akik az elmúlt országgyűlési képviselőválasztás
alkalmával dolgoztak, néhány kivételével behívót
kaptak. Hire járt ma annak is, hogy a választások
idejére P e t r á n y i György, a nemrégiben Pestre
helyezett rendőrfőtanácsos veszi át a karhatalommal való rendelkezés jogát.
December másodikáig lehet pályázni a szegény
gyermekek cipökészitésére. Megírtuk, hogy a polgármester alaki okokból kénytelen volt megsemmisíteni a szegény gyermekek cipőszállitására hirdetett első versenytárgyalás eredményét. Ma ujabb
pályázat jelent meg a négyszáz pár cipő készítésére. Az uj pályázatokat december másodikáig kell
beadni a polgármesteri hivatalba.
Kalbéból igen szövevényes uton minta hagy m i
érkezett Makóra. A szindikátus címére 50 kiló
mintahagyma érkezett ma Makóra — a németországi Kalbébó). A minta színben, alakban, izben
igen elüt a makóitól s bár a fejek teljesen egészségesek is, mégis azt a benyomást teszi a szemlélőre, mint valami rosszul fejlett és elcsenevészesedett makói hagyma. A színe fakó, az alakja formátlan és a fejek 80 százaléka féloldalas, az ize
nélkülözi a makói hagyma osipős. de mégis üdítő
aromáját. Nem kevésbé érdekes a kalbéi hagyma
utja Kalbétiől Makóig. Az Írások tanúsága szerint ugyanis október negyedikén
indult el Németországból és október 12-én érkezett Pestre,
14-én Szegedre és Makóra. A közel kéthónapos utat
azonban derekasan állotta a félmázsa áru s mára
majdnem hibátlanul érkezett meg a szindikátus
raktárába Még érdekesebb képet mutat a fuvar-,
vám- és adókőltségek elszámolási jegyzéke. Eszerint a Kalbétöl Makóig tartó ut teljes költsége
vá/mvizsgálafci költségekkel együtt a félmázsára
39 pengő. Nagyban, vagontételes szállításnál persze, egészen másként alakulna ez a költség. Ez a
szám azonban mindenesetre izelitő atekintetben,
hogy mit tesz külföldre szállítani a mai „önellátásos" gazdasági politika mellett.
Gazdanap Makón. A kecskeméti mezőgazdasági
kamara, a osa,nádmegyei és makói gazdasági egyesületekkel karöltve november 29-én, pénteken délelőtt 10 órai kezdettel a városi gazdasági egyesület nagytermében gazdanapot rendeznék, amelyen
R á t h József a vármegyei gazdasági egyesület elnöke fogja mondani a megnyitó beszédet. Dr.
G e s z t e 1 y i a mezőgazdasági politika uj irányairól, dr V a y a az exportkérdésekről, S z a b ó Lajos az ipari növények termeléséről beszél.
Dr. S á r k ö z v Jenő szakosztályi elnök pedig zárószót mond. Az ülést közös ebéd követi a Koronában.
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HETI MŰSOR:
Csütörtökön délután: Nem Ismerlek többé. Filléres helyárak.
Csütörtökön este: A táncoló város.
Pénteken este: A táncoló város. (Az előadást »
rádió közvetíti)
Szombaton délután: 3 ember a hóban. Filléres
hely árak.
Szombaton este: A táncoló váró«.
Vasárnap délután: Itt a szerelem. Mérsékelt
helyárak. Délutáni bérlet 9.
Vasárnap este: A táncoló város.
Az esti előadások 8 órakor kezdődnek.
Fekete Rózsit letartóztatták Budapesten. Budapesten szerdán a rendőrség lopás miatt letartóztatta F e k e t e Rózsi 34 éves volt színésznőt, aki
néhány évvel ezelőtt Szegeden is fellépett. A volt
művésznő az utóbbi időben albérleti szobákban lakott Budapesten és többszór meglopta a főbérl^jét
Másik szokásává vált, hogy bement éttermekbe étkezni és alkalmas pillanatban fizetés nélkül távozott. Emialt jelentették fel legutóbb is. A volt színésznő vallomása szerint az utóbbi években rabja
lett a morfiumnak és a méreg romlásba döntötte
—O—

A színházt Iroda hírei
A rádió közvetíti: „A táncoló város" pénteki
előadását. Hams May gyönyörű muzsikáju operettjének, „A táncoló város"-nak szegedd előadása országos hirt szerzett a színháznak és a városnak
is. Holnap, pénteken a remek előadásban az egész
világ gyönyörködni fog, mert a rádió műsorváltozás árán is, de pénteken este programjába iktatta
a parádés szegedi előadást. A ráddó mérnökei már
meg is érkeztek és megkezdték a mikrofonok felszerelését a rivalda előtt. A pénteki előadás tehát
ünnepi előadás lesz, amelyet legalább egymillió
rádióhallgató fog végigélvezm.
A szinház igazgatósága az elmúlt napokon szerzett tapasztalatok alapján elhatározta, hogy hetenként kétszer állandósítja a téláru propagandaelőadásokat — azonban újdonságok kivételével. A
legközelebbi propagandaelőadás a jövő héten a i
„Ezüst sirály" cimü pompás operett lesz
Ma délután: „Nem ismerlek többé'' filléres előadás. Vígjáték egy kedves szép asszonyért, aki
mulatságos helyzetbe kerül, mert nem akarja a
férjét megismerni. A kacagtató jelenetek egymást
váltják ebben a ragyogó vígjátékban, amelyet o»ak
felnőttek nézhetnek meg.
Egy szegény és becsületes fiatalember álomszerű karrierje és boldog szerelme „3 ember a hóban*
szombaton délután fillére« helyárakkal utoljára.
Vasárnap délután „Itt a szerelem''. Kitűnő «10adá®, pompás kiállítás Mérsékelt helyárak.

HARMÓNIA HANGVERSENY
Cortot zongoraest 6-án, Tisza, 8.

Jegy Délmagyarországnól.
— Az ipari mintatanmiihelyek felszerelése megérkezett Szegedre. Ismeretes, hogy az iparügyi minisztérium a kézmű iparosság szakmabeli továbbképzése érdekében ipari vándortanfolyamok rendezését határozta el. Ezeknek a tanfolyamoknak a
megtartásához szükséges gépeket, eszközöket és
egyéb felszerelési tárgyakat a minisztériumi boBudapest I. 12: Déli harangszó. 1206: Lovassy
csájtja rendelkezésre és azok az egyes kereskedelEdith énekel zongorakísérettel. 13: Bertha Istmi és iparkamarák székhelyein nyernek törzshelyi
elhelyezést. Ezeket a felszereléseket a kamarai ke- ván szalonzenekara. 16.10: Vizváry Mariska előadása. 17; A földművelésügyi minisztérium rádiórület egyes városaiban tartandó tanfolyamokra
előadása. 17.30: Kiss Jóska és cigányzenekara. 18
e*etenkint szállítják el. Az Iparügyi minisztérium
most a szegedi kereskedelmi és iparkamara terü- óra 50: Éber Antal dr előadása. 19.20 A bécsi ráletén rendezendő tanfolyamokhoz szükséges min- ; dióállomás műsorának közvetítése. Vezényel Jotamühelyi berendezéseket leküldötte Szegedre és seph Holzer. Közreműködik Mária Gerhart és a
Bécsi Szimfonikusok Rádiózenekara. 20.50: Hírek
azokat az iparostanonciskola épületében helyezték
21.15: Tánclemezek. 21.35: Mohácsi Jenő németel. Most már rövidesen sor kerül a tanfolyamok
. nyelvű előadása 22.15: Időjárásjelentés. 22.20: Az
szervezésére is.
| Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Dr
— Szökni akart a betöréssel vádolt kaposvári ; Dohnányi Ernő- Közreműködik Linz Márta (heirodatiszl. Kaposvárról jelentik: Az ügyészség i gedü). 0.05: Hirek.
megtudta, hogy P a p p Sándor
felfüggesztett
Budapest II. 17.05; Tánclemezek. 18.20: Katona
kaposvári ügyészségi irodatiszt, akinek betörési
József, az ismeretlen lírikus. Waldapfel József
ügyében holnap hirdet Ítéletet a
budapesti
dr előadása. 18 50. Vig György szaxofonozik zonbuntetőtörvényszék, hamis útlevéllel
szökni
gorakísérettel
1925: Hanglemezek.
akar. Detektívek mentek a lakására és f r'
Külföld. Beromünster. 20: Hangverseny Feuerlallák a hamis útlevelet, Papp Sándort oedig mann csellómüvésszel. — Hilversum. 20.55: Mülbekísérték az ügyészsée fogházába
J-er Mária énekel.
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MAGYARORSZÁG

Gyukrcs ét egyéb férfi divatka'apok
Pollák Testvéreknél

bajnokaspiránsét C z e g l é d y vezeti.
A szentesi képviselőválasztás miatt elmaradt

nagy vAlasiték, oloaó árak

meccset vasárnap rendezik meg Makón F r a u k e 1 vezetésével.

Sport
A Szeged FC súlyos anyagi helyzeSe
Hirek a vezetőség fercondásáró! - A Szeged FC felhívása a tagokhoz
Sportkörökben olyan hirek terjedtek el, hogy
a Szeged FC vezetősége lemondott és azért bízták meg a klub ügyeinek vezetésével az úgynevezett hatos bizottságot. Ez a hir, amely nem
bizonyult valónak, valószínűleg azért terjedt el.
mert a klub súlyos anyagi helyzetben van és a
vezetőség nagy nehézségekkel küzd; nem tud
eleget tenni fizetési kötelezettségének. Ez nem
az első eset, hogy a szezon végén ilyen hirek
terjednek el, mert mindenki tudja, hogy a Szeed FC működését a mérkőzések
jövedelme
iztositja. Mivel ebben a szezonban már nem
rendez több mérkőzést a Szeged FC, anyagi
helyzete súlyosbodott és minden reménye a tagok áldozatkészségében és a téli tura sikerében
van.
A vezetőség lemondásáról elterjedt hirekke!
kapcsolatban kérdést intéztünk a Szeged F C
egyik funkcionáriusához, aki a kővekezóket
mondotta;
A legutóbbi választmányi ülésen azért választották meg a hatos bizottságot, hogy a klub
ügyeit gyorsabban intézzék el és nem kelljen
minden alkalomkor a vezetőséget összehívni.
Ezen a választmányi ülésen — mint ismeretes
— panaszok hangzottak el a klub súlyos anvagi helyzete miatt és ekkor egyes vezetők azt a
Idjelentést tették, hogyha a helyzet nem javul
és a Szeged F C nem kap intenzivebb támogatást, különösen a holtszezonban, akkor a vezetőség nem vállalhatja tovább a vezetést.
A lemondás ténye — hangoztatta informátorunk — nem történt meg; a vezetőség továhb
intézi a klub ügyeit abban a reményben, hogy
a várt támogatás nem marad el.
A Szeged FC vezetősége a klub súlyos anyagi helyzetére való tekintettel a következő fflhivás közzétételére kérte fel a Délmagyarországot:
*A nehéz téli hónapokban. amikor megszűntek a mérkőzéssel járó bevételek, a
Szeged FC vezetősége arra kéri a klub
tagjait• hogy havi tagsági dijaikat pontosan fizessék meg. mert az egyesület a játékosokkal
szembem
kötelezettségeinek
esak ebben az esetben tud eleget tenrí "

Bottka-csoport: Tornán (KiTE — Horváth
(Postás), Szabó (Zrinyi-KAC) - Szabó (KiTE)
Csányi (Postás), Gábor L ( K P L E ) — Tóth I I .
(Postás), Hajabács (KPLE), Gerber II. (KiTE),
Szilassy (Postás), Gábor II. (KPLE).
Tartalékok: Csúcs (Postás), Széli, Szabó
(SzEATC), Schmutzler (Zrinyi KAC).

f

Reformokat követelnek
a másodosztályú egyesületek
A másodosztályuak az egyenlő elbánásért
A másodosztályú egyesületek képviselői tegnap összeültek, hogy súlyos helyzetükből a kivezető utat megtalálják. Az értekezleten megállapították, hogy a jelenlegi beosztás nem
konveniál a másodosztályú egyesületeknek sem
sport-, sem anyagi szempontból. Kérni fogják
a DLASz illetékes fórumát, hogy a jövő szezonban nem engedje meg az elsőoszátlyu egyesületek tartalékcsapatának a másodosztályban
való szercp'ését, mert irreálissá teszi a bajnokságot. Nem egyszer megtörtént — állapitolták
meg az értekezleten —, hogy az elsőosztályu
csapat szabadnapos volt, több játékosát a másodosztályú bajnokságért szerepeltette és természetesen megnyerte a meccset, a konkurrens
együttes ellen viszont már nem játszhattak a
jobb futballisták.
Azt is panaszolják a másodosztályú egyesületek, hogy a játékosok után ugyanannyi biztosítási dijat fizetnek, mint az elsőosztályuak,
jóllehet bevételi forrásaik lényegesen kisebbek.
Éppen ezért a DLASz-tól a biztosítási d i j
csökkentését fogiák kérni.
Az ellen is kifogást emeltek, hogy a másodosztályú egyesületeknek nincsen
megfelelő
képviselete a DLASz-ban, ezért őket mellőzések érik. Ez egészségtelen sportpolitikára vall.
A másodosztálynak egyenlő elbánást követelnek és ennek a közel lövőben kife jezést is ad-

Másodosztályú válogatott meccs Kisteleken
Nem igen volt még példa arra, hogy közvetlenül az őszi forduló befejezése után barátságos jellegű válogatott meccset rendezzenek,
különösen a másodosztályban. A DLASz vezetősége azonban gondoskodott arról, hogy néhány tréning nélküli futballistának
játckra
adjon alkalmat, ezért vasárnapra
Kisteleken
szembeállítja egymással a Kogutowitz- és Bottka-csoport játékosait. A két válogatott csapat
összeállítására F ü r s t Györgyöt kérték fel, aki
ezúttal is nagy szakértelemmel jelölte ki a válogatottságra érdemes játékosokat. A két csapat
így áll ki:
Kogutowitz-csopert: Izsó — Zsemberi IIPintér (UTC) — Juhász J„ Virág, Szőke (Sylvánja) — Zákits (Rákóczi-), Juhász II. (Svlvánia), Ladánvi, Gémes (SzFIE), Borbélv (UTC).
Tartalékok; Korom, Kecskeméti (SzFIE), Bai i i a y (UTC).

Stumpf és Góby IT. az olimpiai — „pótkeretben1'.
Nagy feltűnést keltett annak idején, hogy az atlétikai szövetség a déli kerületből egyetlen versenyzőt sem osztott be az olimpiai keretbe, jóllehet, ezt
többen megérdemelték volna. A szövetség emiatt
heves támadások érték és ennek azután az lett az
eredménye, hogy az illetékesek belátták mulasztásukat és hozzáláttak a hiba korrigálásához. Hogy
a szövetség előbbi intézkedését ne dezavuálja, ugy
oldotta meg a problémát, hogy „pótkeretet" állitott
fel és ebbe azután beosztotta azokat az atlétákat,
akiket az első alkalommal érdemtelenül mellőzött. Ilyen körülmények között a többi mellőzött
vidéki atléta mellett helyet kapott a pótkeretben
két kiváló szegedi versenyző is: S t u m p f és Gób y II., akik nem egyszer országos bajnokságot
szereztek a déli kerületnek. Szegeden megnyugvással vették tudomásul a két atléta elismerését 3
központ részéről. A két atléta a szövetség utaxitása értelmében már meg is kezdte a tréningeket, később pedig az olimpiai keret együttes előkészítésén vesz részt
A SzAK panasza a „kapufás-meccs" ügyében.
A SzAK szerdán benyújtotta a DLASz-hoz panaszát a fellebbviteli bizottság döntése ellen,
amellyel az ujrajátszás mellett foglalt állást a
SzAK—KAC ,.kapufás-meccs" ügyében. A 30
pengő panaszdijat is befizette a SzAK. A nagy
port felvert ügy ilyen körülmények között az
MLSz elé kerül.
A DLASz elnöksége csütörtökön délntán 6 órakor ülést tart — Szegeden.
A birkozóbirójelöltek. A birójelölteket csütörtökön este 7 órára megbeszélésre hivta össze a birkózószövetség déli kerületének vezetősége.
Dr. Gidófalvy közeledése a futballbtrák felé. A
Biró Testölet vezetősége és dr. G i d ó f a l v y Pál
közötti nagy érdeklődéssel várt értek erietet tegnap
megtartották. Érdemleges tanácskozás azonban
nem volt, mindössze annyi történt, dr. Gidófalvy
annak a kérésének adott kifejezést, hogy a DLASj
és a Biró Testület vezetői minél sűrűbben találkozzanak az ügyek sürgős elintézése érdekében ém
meghívta a futballbiráikat a Békéscsabán megtartandó értekezletre. Hogy mtlyen eredményt lesa
Gidófalvy közeledésének, azt egyelőre nem te bet
tudni.

Rövidesen az amatőrök befejezik a bajnokság őszi fordulóját; vasárnaponkint alig van
már egy-két meccs, ezek azonban érdeklődésre
tarthatnak számot, mert a tabella élcsoportjának kialakulása szempontjából nagy jelentőségük van. Vasárnap is csak két mérkőzés lesz
Szegeden és a helyes pálvapolitikára vall, hogy
a meccseket egy sporttelepen rendezik meg.
Eszérint vasárnap az SzTK-pályán két érdekesnek Ígérkező mérkőzés lesz: az

MIKULÁSRA:
Mikulás doboz drazséval töltve
—24
Mikulás kosár fügével, szaloncukorral.
stb- töltve és diszitve
»—.98
Tö'.tött csokoládé virágcserép díszítve
és cukorkával töltve
—24
Mikulás dessert doboz: csokoládé desserttel töltve
--68- —48
Csokoládé Mikulás
—98. —78. —48. —24
Cccfcolúdé csizma töltve
-.98, —78. —4B' —24
ÉLELMISZER
*-0 deka datolya
—20
10 deka szimirna füae
—14
1 kis koszorú füge
•—24
70 dkg pörkölt amerikai mogyoró
—98
" ,/negyed kg burgatryacukor
—27
10 deka mézes csók
—18
—18
10 deka nápolyi
-•24
10 deka csokoládé drazsé
—21
10 deka csokoládés rum kocka
—20
10 deka csokoládés drazsé

MTE—KEAC

Kérje ma megjeleni 16 oldalas Mikulás ÓS
Karácsonyi árjegyzőin'-:t-

a

A Kopti'ow íz-csoport
a Boitka-csopori ellen

MTK—Sz. Máv.

m ^

Vasárnap):
KEAC-MTE, SzTK-KAC
a HunyadMéren
Makón; MTK—Sz. Máv,

és az SzTK—KAC
találkozót bonyolítják le a Hunyadi-téri sporttelepen. A biróküldés is megtörtént a két meccsre: a bainokc-aoat játékát R e m é n y f f y , a

PÁRISI
NAGY ÁRUHÁZ RT.
I M Q I O . CtEKONICS éa KISS UCC» S A R O K

Nagy Kedvezmény a Dilnaayarország Ausztriába utazó olvasóinak!
1 . 6 0 s z á z a l é k H e d v e z m í n i I az osztrák v a s u t a k n á l a visszautazásnál

2. 3 0 s z á z a l é k k e d v e z m é n y a v a s u ü k i r á n d u l á s o k n á l .
Teljes vízummentesség.

4. 10 s z á z o i é f c kedvezmény a h o t e l o k b a n és n e n z l O k b a n .
2 5 — 5 0 s z á z a l é h kedve?ménv a s z í n h á z - és K o c e r t l e s u e k n é t .
>. 2 5 S z á z a l é k engedmény az autóbusz körsétáka t, S(D.
A

kedvezmények 1936 november 15-től 1936 májús l-ig érvértyesek. A fenti kedvezményeket nyújtó „téiiszezorúu'^ a" 7 pengőért kapható
lapunk kiadóhivatalában.
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a pénzének

olcsóbb

ellensége.

Újtól
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házikenyér.
Fehér
Félbarna
Rozs

26 fillér
24 fillér
22 fillér

kapható M i k s z á t h

K . u c c a

10.

Apróhirdetések

és darabokra omolva rágörbült a nádtetők,
Szeme megtelt őszinte részvéttel és szá- re. Tekintettel arra, hogy ráértem, nyugodmeddig
ja szögletében megjelent valami fájdalmas tan szemlélődtem. És nem tudom,
ámulok
ott
az
uccán,
ha
Ökrösek
felől
ajtóvonós, az a vonás, amely az első pillanatban
BÚTOROZOTT
szemembe tünt és vonzóvá tette. Ebben a nyilás nem zavar meg.
SZOBÁK
Abbahagytam
a
nézelődést,
ugy
éreztem,
pillanatban nagyon közel éreztem
magamKfllönbejáratn
snépen
hogy
mennem
kell.
Igaz,
nem
tudtam,
hogy
hoz. Most már szerettem volna megcsókolbútorozott szoba fürdőki lépett ki a konyhaajtón, de pillanatnyilag
ni.
szobával egy vagy két
legkönnyebben elnem is érdekelt. Mennem kellett.
Szemébe néztem.
Nézésemen
keresztül
urnák kiadó. Csendőradhat vagy vehet.
Neki vágtam az uccának, egyenest előre,
laktanyával
szemben.
megértett mindent.
ha meghirdeti a
a cigányvárosnak, Párisnak. Föltettem
ma- Párisi körút 30.
Ballagtunk tovább.
Délmagyarország
nem
mentem
Elegánsan bútorozott
Ökrös Babáék Páris közvetlen közelében gamnak egy kérdést, miért
apróhirdetései kőaőtt
szoba fürdőszoba haszvissza a Töhötöm-uccán? Nyilván azért, mert
laktak, egy kis nádfedeles, ke: ablakos, fenálattal kiadó
Petőfi
kétszer egy ugyanazon uton képtelen volabédhérre és lilára meszelt házikóban.
Sándor síugárut 37a, 1. Tizenkétszemélyes
lőszerviz
eladó. Fitam
végigkutyagolni.
Emlékszem
arra,
hogy
Megérkeztünk.
em. jobbra.
schof, Mikszáth Kálmán
az iskolába is két irton jártam. A z egyiken
A hátamról a földre emeltem a batyut,
ucca 22.
Különbé járatú uccai —
oda,
a
másikon
visszafelé.
A
z
idő
nálam
soérdekelt a zsák tartalma, illetőleg annak ereszoba fürdőszoba haszLegmagasabb árat fiha nem számított. Ellenben az
ismeretlen
dete:
nálattal elsejére kiadó. zetek
tárgyautak alakították az életemet.
Foketesas ucca
22, II. kért éshasznált
— Honnan szerezted?
ruhákért Csehó
11.
Alapjában
véve
nagy
dologra
vállalkoz— Jegyre kaptam.
Attila u 8.
tam. Cigányputrik kőzé igyekeztem.
Nem
Szép uccai
bútorozott
— Miért te mentél érte?
Több ebédlőszőnyeg elhiszem, hogy komáim sorából sokan utánozszoba közvetlen fürdő— Mert anyám nem ér rá.
adó
Fischhof,
Mikszobával,
egy,
vagy
két
ni
mertek
volna.
Párisnak
veszedelmes
híre
Közlése nyomán keserűség markolta össze
száth K. u 22
személynek
kiadó
Zertorkomat. Hát csak akkor szabad meleged- volt. Rengeteg rémséges históriát meséltek
ge-ucca 27., emelet.
Karikahaiós Singer var
ni, ha sorbaállva, órákat
eltöltve
magunk a cigányok telepérő!. Egy-kettő eszembeötrógép eladó. Fischhof.
lött.
Nem
tűnődtem
rajtuk.
N
e
m
értem
rá
szerzünk tüzelőanyagot?
Mikszáth K. u. 22
Lakás - Üzlet
okoskodni. Magamra se eszméltem már is köNekem különösen az fájt, hogy ott állva
Veszek használ ruhaneKeresek szoba konyhás
látnom kellett az arcán, hogy semmivel sem rülvettek a cigánypurdék. Feketék voltak és
műt, zálogoédulát. Hílakást a
Nagykörúton
vásra házhoz megyek.
törődik és valami végtelenül nagy lemondás piszkosak. Fekete hajuknál pusztán szemük
belüli
vizziel
és vilvolt
feketébb.
Ugy
kezeltek,
mintha
velük
Jókai u. 1.
kaparitotta meg egész lényét. Szinte engellanyvilájgitásisal „Belmet is magával ragadt. Kérdések
tolultak nőttem volna fel:
Keresek vasfű ró gépet
városban" jelige.
—
Sovány
vagy
hé
.
.
:
25-30 kg-os üllőt, 8—
elő: miért születtünk? miért zavarnak min(Folyt, köv.)
10 kg-os
eresztősatut
ket előre? miért súgják füleinkbe, hogy szcp
megvételre.
Horváthnz élet, hogy érdemes élni?
vastelep, Párisi körat
A z igazság kedvéért meg kell
mondani,
Gomb'ukkfttés
19a.
hogy ezzel a nagy lemondással már találkozfotaérnemökre öa minden anyag, Zongora rövid, keresztra szép, legtartósabb kivitelben
tam. Néha-néha elnéztem az osztályt. A z
géppel, — NITSOVITá Gr Aphuros „Stiingl" féle, bérpon.vi neoa 27. ez&m.
osztályban láttam már hasonló arcot, szebeadó. Vitéz u. 15. sz.
met, tekintetet.
Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai tőzsde for- ! íigv erős fiút inasnak földszint I.
felvesz
Lázár János
Egy esőcsepp szaladt végig az arcomon. galma mindvégig igen szűk kerctok közölt mozAlig használt télikabát
pékmester, Alsóváros.
Összehúzódtam.
gott. Az alaphangulat ma is barátságos volt és
középalakra olcsón elFélteni kezdtem a Babát, hátha megfázik. kezdetben általában a tartott árak voltak érvény- ; Megbízható
adó
Bitó férfiszabó,
bejárónő
be® A spekuláció nagyfokú tartózkodása követfelvétetik azonnal. Lon- Dugonics-tér 2.
Határozottan feléje fordultam:
doni körút 4.
— Te most már menj be, mert megfázol. keztében az üzleti idő későbbi folyamán az üzJeti
Kovács Kálmán — Szén
tevékenység teljesein elcsendesedett és csaik egyeö összehúzta vállán a rojtos kendőjét.
Mindenes, éves bizonyít
II.
füzetét használtan
dül a Vasút forgalmi részvényekben volt továbbra
vánnyal, kéttagú csa- megvenném Szent IstValamit még mondtam neki:
is jó érdeklődés. A tőzsde üzlettelenül és barátsáládhoz
felvétetik.
—
ván-tér 15., bal 2.
— Baba legyél a barátom.
gos hangulatinak megfelelően jól tartott árakon
Franki, Korona u. 13.
Szemembe nézett, aztán határozottan vázárt. Nemzveti Bank 180.—, Kőszén 301.5, Ganz 106,
Gyermekiszerető, varrni
laszolt.
Izzó 182. Szegedi kéoderfonógyár 33.
tudó mindenes ajánlko— Jó.
Ziiriehi devizazárlat. Páris 20 38. London 1528
Cstoos uril-eány keresi
zik uri házhoz, esetleg
Én odanyújtottam a kezemet, de ő nem
Ncwyork 309.75, Brüsszel 52.325, Madrid 12.225
30—40 év közötti úriüzletbe
is. „Szerény"
ember társaságát LeMiánól —, Amszterdam 200 30, Berlin 124.50. Schilfogadta el, a fejét rázta:
jeligére
velet „Szórakozni váling 56.90, Práira 12.80, Varsó 58.80, Belgrád
— M e g se csókolsz?
om" jeligére a kiadó
7
00.
Athén
2.90.
Bukarest
2-50.
Átléptem tehát a fával telt zsákot és ugy
A Mairvar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
ADÁS-VÉTEL
cselekedtem, ahogy akarta, megcsókoltam.
Angol font 1665---16 95, dán kor. 74 35-75.15, bel2a
Riadó Boyal gyorsmér- Ki volna az a jóteűM
Azután vontatottan beszédet kezdtem:
56 00 - 57 50. eseb korona 1415-14 35. dinár 7 80- leg táskagramofon leúriember, aki egy sors— Ha Katót nem vehetem el, akkor te le- 7.95, svéd kor. 85.9-86.85, dollár 337.10-31110.
mezekkel,
ebédlőszőüldözött asszonykát 13
szel a feleségem.
kanadai dollár 328.00-338 00. francia frank 22.30
nyeg. Hesserné, Marspengővel kisegítene. —
Elég könnyelmű kijelentést kockáztattam 22 50, hollandi rorint 22965-23165. lengyel zlotv
tér 6, ugyanott veszek
Jelige „Becsületszóra
használt ruhaneműt.
megadom"
meg, á m mindegy, kicsúszott belőlem.
Eső 03.65—64.25, leu 280-300. leva 400-415, Hra
29 90- 3025, német
márka
.
. norvéa
után késő a köpenyeg.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JŐZRK*
Ökrös Baba most Kató után érdeklődött, korona 83.45-84 35. osztrák schilling 80.00—80 70,
*vá iri frank 110 70-111 65
Vyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
ki ő s miért akarom elvenni feleségül?
Bnilnpesti terménytőzsde hivatalos iSrjjeeyzései:
Hirlap- és Nyomdavállalat Bt. könyvnyomdájában
Megmagyaráztam, Katót szeretem és ő a
Biiza tiszai 77 kgos 18.15—18 10. 78 kg-os 18 30—
Felelős üzemvezető: Elein Sándor
menyasszonyom.
18 55. 79 kg-os 18 15—18.70. 80 kg-os 18.60—18.80.
Nem mutatott meglepetést, arca nem válfelsőtiszai 77 kg-os 18.00-18.10, 78 kg-os 1815—
tozott meg, mégis szavával sajátosan meg18.25.. 79 kg-os 18.30-18 40, 80 kg-os 19.40,-18 50
felsőtiszal. dunántúli, dunatiszai 77 kg-os 17 90—
fogott:
— Géza, én jobban szeretlek mindenkinél. 18.00. 78 kg-os 18.05-18.15. 79 kg-os 18.20-18.30.
reJclamttcIófa
van,
forüulfor
Kire céloz, Katóra? Azt már nem. Katót 80 kg-os 18 30—18.40. Pestvidéki Vozs 16.10—16 20.
egyéb 1620 16.30. sörárpa I 1900—20.00, takarKöxveilenlll
a
KladóQivaialnem hnyyom. Valahogy megéreztem, hogy
mányáron I 17.00-17.30, zab I. 17.65—17.80. ten6ox, f e u e í e r f í l a p vapry
iclcfor
utvesz őbe kerültem, ahonnan menekülnöm
geri 15.50-15.60.
uftdn
kell. Menekültem is, a kezemet nyújtottam:
Csikáeröi terménytőzsde zárlat. Irányzat alig
— Szervusz.
*
tartott Buza dec 97.75—ötnyolcad (97 hétnyolcad—
Ezúttal elfogadta kezemet, majd ölébevet- 98), mái. 07 háromnyolcad—egvnegved (07 5—ötte a zsákot és becihelődött a házba.
nyolcad"!. jul. 80 ötnyolcad—fél (80 5—ötnyolcad).
Körülnéztem.
Tengeri dec. 59 egviivolcad (59 5). máj. 59 háromAz eső csendesedett, az ucca holtra
ré- nyolcad (50 5), jul 60 háromnyolcad (60 75). Zab
mülve hallgatott. Egy-két kémény megpró- dec. 26.75 (28 5), máj 28 egynyölcad Í28.5, jul. 28 Maros u. 27, kettőszoba kom'ortos azonna'ra.
ötnyolcad". Bozs dec. 18 hétnyolcad (49 egynyöl- , Fodor u. 38, kettőszoba komfortos, emeleti
bált dacolni az idő -el, rüstöt okádott, ám hiácad), jul. 52.25 (52.5).
| májusra kiadó. Érdeklűdhető Maros u. 27,
ba. mert a magasbatörő füstoszlop megtört
52

Házat

Tösstfe

JHSHS222Ü

S

Ha

panasza,

Kiadó lakások

