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politika

A ssranKcióK, a Katonai
segélynyújtás
és a
béKeKöszvetités
Eden Külügyminiszter
programjában
— Feltűnést Keltő diplomáciai
megbeszéléseK
Parisban
as uf angol
KtílpolitiKa
nyomán

Az olaszok súlyos küzdelmek után visszaverték
az abesszinok véres támadásait
Egy nap választ el még a béke karácsonyától, de sem az afrikai fronton,
sem az európai hadállásokban semmi
sem látszik a béke ünnepétől. Mindkét abesszin fronton ropognak a puskák, semmi sem mutatja, hogy az ünnep alkalmával fegyvercsendre gondolnának. Ugyanekkor nyugtalan tevékenység képéi mutat ja, az európai hadszíntér, az ellenfelek és szövetségesek
u j állásokba vonulnak fel Edennék, az
uj angol külügyminiszternek kinevezése alkalmából. A küzdelem kétségtelenül erős lesz, hiszen Edén kínevezése
a szankciós politika energikus folytatását jelenti. Ez az álláspont a közeljövőben ujabb válságot idézhet elő —
egy-egv fővárosban. Az offenzíva éle kétségtelenül a Laval-kormánv ellen irányul és hatásai egyelőre kiszámíthatatlanok.
London, december 23. Sir John H o a r e utód-

iát vasárnap nevezték ki. Az n j külügyminiszter Anthony Eden főpecsétőr, Anglia népszövetségi megbízottja lelt és nem Chamberlain,
akinek kinevezései az utolsó pillanatig várták.
Eden kinevezését az angol politikai körökben
nagy megelégedéssel vették tudomásul, a fiatal
külügyminiszter
Chamberlain
tanítványa.
Mindketten lelkes hivei a demokráciának. Eden
kinevezésével megszűnt Anglia népszövetségi
minisztersége.
Eden 38 éves, a háború egyik legvitézebb
tiszt je volt. 23 évés korában képviselővé választották. 26 éves korában már Chamberlain titkára lett. Pályája ezután állandóan felfelé iveit;
1888. óta Angliának nem volt olvan fiatal külügyminisztere, mint Eden.
Angol hivatalos körökben hangoztatják, hogy
Eden fenntartja ugyan Anglia külpolitikájának genfi táiéko7Ódósát és továbbra is határozottan támogat ia a Népszövetséget, de emellett
folytatja a békités munkáját is.

Laval tárgyalásai
Párís, december 23. Laval miniszterelnök hétfőn délben fontos diplomáciai megbeszélést
folytatolt a Quai d'Orsay-n. Fogadta C e r u t t i
o!a<;z nagykövetet és — a Paris Soir értesülése
szerint — az F.den kinevezése nyomán előállott
uj helyzetet vitatta meg vele, kitértek továbbá
Angliának arra az óhaiára is, hogy a népszövetségi tanács január 20-i ülésén a kölcsönös
segélynyújtás esíécz kérdését vitassák meg.
P o 1 i t i s görög követ a legmagasabb görög
rendjelet nyújtotta át Lavalnak, majd a francia miniszterelnök megbeszélte vele a Fö'dközfIcnrjeri segélynyújtásra vonatkozó angol lépés
figvét
R ü s d i A r r a s törők külügyminiszterrel és
S z u a d párisi török nagykövettel tárgyalt ezután Laval.

8z angol jegyzék
a katonai segítségről
Madrid, december 23. A hétfői minisztertanács után egv ujságiró kérdést intézett Portella
Valdafez miniszterelnökhöz a Spanyolországhoz intézett an<*ol se<?élvnvu>tásí kérelem ügyében. Az újságírónak arra a kérdésére, hogy a
minisztertanács foglalkozott-e az angol jegyzékkel, a miniszterelnök kijelentette, hogv a

külügyminisztériumnak hivatalosan nincs tudomása az állítólagos jegyzékről és igy a minisztertanács nem is foglalkozhatott a kérdéssel.

Véres közelharc után
olasz győzelem a Tembien
fennsíkon
London, december 23. A Reuter Iroda haditudósítója jelenti a következő részleteket arról
a heves csatáról, amelyben az olaszok a Tembien-fensikon döntő nagy győzelmet arattak 5
ezer abesszin felett:
— A csata helye Enda-Marian falunál volt,
amely Makaletól 30 és fél mérföldnyire nyugatra fekszik. J ó ideig eldöntetlenül volt a harc.
Az olasz ellentámadás vasárnap délben egy óra
tájban újra megindult. A küzdelem kézitusával
folytatódott és karddal, valamint puskaaggyal
küzdöttek a harcosok egymás ellen. Az abesszinok végül is igen erős hadállásaikba vonullak
vissza. Az ola«zok végső támadnsq délutón négv
óra tá'ban mdult meg az abesszinok ellen. Az
a h «szinok megfutamodtak és a benszüIÖtt csapatok üldözőbe vették őket. Az abesszinok vesz-

tesége igen súlyos, bár számszerű adatokat méR
nem isinerik. Területi veszteségük 40 négyzetmérföldnyi igen termékeny talajú terület.

Hat órás csata Makalénél
Makale, december 23. Abbi-Addi környékén
hat óra hosszat tartott az ütközet az olasz csapatok és az abesszinok kőzött. Az abesszin csapatok megkísérelték, hogy Enda-Mariam közelében bekerítsék az olasz hadoszlop balszárnyát,
ez a törekvésük azonban sikertelen maradt.

Badogüo ielentése
az abesszinok támadásáról
Róma, december 23. A keletafrikai helyzetről
hétfőn az alábbi, 77-es számú hivatalos jelentést adták ki:
— Badogüo tábornagy táviratozza: AbbiAddi környékén 5000 főnyi abesszin sereg megtámadta vonalainkat. Az abesszin katonák északi irányban haladnak előre. Olasz és eritreai
csapataink élénk ellentámadásba mentek át. A
földrajzi viszonyok az ellenfélnek kedveznek,
akik ennek dacára is kénytelenek voltak meghátrálni, mert gyalogságunkat tüzérségi és légi
hadmüveletek is támogatták. A menekülő ellenséget eritreai csapatok üldözik. A mi és az ellenség veszteségeit később közöljük, mert a
veszteséglista összeállítása most van folyamatban. Az eritreai légi haderő Gouran helység é?
az assiangi tó kőzött az ellenség gyülekező he
lyét bombázza.

Robbanó golyók . . .
Genf, december 23. Az olasz kormány nevében S u v i c h külügyi államtitkár táviratot intézett a Népszövetség titkárságához s bejelentette, hogy a december 17. és 20-öca közitti időben az olasz csapatok előrenyomulásuk során
az egyik etióp táborban igen nagy mennyiségű
robbaró golyót találtak. A robbanó golyók •
Eley-Hiothers Limited cégtől származnak.
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Hajnali autókirándulás
— két halottal

Súlyos szerencsétlenség a dorozsmai uton

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár- | kezett és miután az ut jobbra kanyarodik,
napra virradó éjszakás súlyos szerencsétlenség 1 jobbra vágta át a kormányt A nehéz autó azontörtént Szeged és Dorozsmá között az ország- ban nem engedelmeskedett, továbbra Is balra
úton. Egy teherautó, amelyen tlz személy ölt, tartott és eltörve egy vasoszlopot, lezuhant a
l e z u h a n t a hnt méter magas töltésről; az esés töltésről. Az egyik cigány, Tasi László nyomban
következtében ketten az életüket vesztették.
meghalt, a másik cigány, Rácz Jenő vasárnap
Az autó vitéz S z e k e r e s János dorozsmai reggel 8 órakor szenvedett ki súlyos belső séautófuvarozóé volt, aki a kocsit C s u r g ó Lász- rülései következtében. Súlyos sérülést szenvedett V a j a s József zenész. A többi utasnak nem
ló szegedi sofőr műhelyébe adta generál javitástörtént haja.
ra. Szombaton lett késien a kocsi és ezt ünnepelte a tulajdonos többedmaffiával. Két óra felé
A vezető azt vallotta, hogy a
kormánynak
a Szitár-féle vendéglőben Szekeres azt indítvánagy volt a holt járása és ez okozta a szerencsétnyozta, hogy menjenek ki az 6 tanyájába áldo- lenséget, ugyanilyen véleményt adott az autómást inni. Hatan ültek fel a kocsira, jobbára so- szakértő is. Csurgó Lászlót a rendőrség kihallfőrök és felvettek a kocsira négy zenészcigányt gatása után őrizetbe vette, majd hétfőn délis. Két óra tájban ért a kocsi a vasúti töltésre, után szabadon engedte. A sofőrök tagadják,
ahol a szerencsétlenség tőrtént.
hogy ittasak leltek volna, állításuk szerint csak
A töltés tetején az autót vezető Csurgó befé- néhány frhccsöt ittak. A vizsgálat folyik.
*

Átkísérték az ügyészségre
az okirathamisifé rendőrt
(A Délmagyarország munkatársától)
Hétfőn
reggel két csendőr kisérte át az ügyészségre Sípos Tamás vállszalagos rendőrt, akit közokirathamisítás és sikkasztás miatt előzetes letartóztatásba helyezett a rendőrségSipos Tamás a gépidrmil osztályban teljesített szolgálatot és ott követte el visszaéléise't.
amelyekre véletlenfii jöttek rá- A makói rendőrségen egy kihágást üggyel kapcsolatban gyanússá lett egy ottani sofőr Igazolványa- Kiderült. hogy a sofőr nem tett mechanikai vizsgát
és a vizsga letételét Sipos Tamás igazolta olyanformán. hogy Csizmazia antószakértő nevét az
igazolványra hamisította- A sofőr oktatójától
ezért 20 pengőt veit fel.
A megindult nyomozás megállapította, hogy a
vállszalagos rendőr huzamosabb időn keresztül űzte manipulációit- Jóllehet pénz felvételére nem volt feljogosítva• m.ert a feleknek személyesen kellett volna a pénzeket a postatakaréknál a kincstári számlára befizetni, elfogadott

kisebb összegeket 6s azokat saját céljaira használta fel- Hogy a sikkasztásokat elleplezze.
postacsekkszelvényeket hamisított,
hamisított
bélyegzővel és aláírással 6s azokat csatolta az
iratokhozA nyomozás eddigi adatai szerint 143 pengőt
tulajdonított el ilyen módon- Lehetséges, hogy
ez az összeg emelkedni fog- Sipos kihallgatása
során töredelmes vallomást tett- Azzal védekezett. hogy fizetéséből feleségével és négy gyér
mekével nem tudott megélni- Ez a védekezése
azonban nem helytálló, mert 242 pengő havi
jövedelme volt- Sipos _ azonban mulatós, könynyehntü ember volt. aki sokait lóverseny ezett és
vesztett- A nyomozás és egyben a fegyelmi
vizsgálat is foly% ellene tovább
A rendőrség az üggyel kapcsolatban eljárást
inditott két makói lakos ellen is, nevezetesen
T a k á c s János sofőr és S i k e t János kocsmáros ellen. Az eljárás folyamatban van.

1Q35december 732.
tettel Liszt Ferenc alkotását, a Szent Erzsébet
leeendáját adná elő a szegied! Dóm-téren- Ilyen
módon feltétlenül számítani lehetne a kultuszminiszter jelentősebb anyagi támogatására is.
mert a szegedi előadás lenne az országos ünnepségek egyik
legfontosabb
műsorsom*
Márkus Lászlót felkértem arra. hogy készítsen
részletes költségvetést. Abban az esetben, ha
sikerül reális költségvetést összeállítani, ugy
gondolom, hogy a város ő l bízná meg a Játékok
megrendezésével. Számitásom szerint abban az
esetben, ha Az ember tragéd'álán kivül csak
ezt a Liszt-müvet Illesztjük a Játékprogramba.
körülbelül nyolcvanezer pengő bevételre szdmithaUink• A köHségvetést tehát emnek az őszszegnek a keretében kell elkészíteni, hogy reális legyen- Ha Márkus László belül tud maradni ezen a kereten, akikor nyugodtan megbizhatJtík a játékremdezéssel. de hangsúlyozom, hogy
a város az esetleges deficitért semmiféle garanciát nem vállal, az uj rendezőségnek saját
veszélyére kell megoldania majd a kérdést- A
város a tízezer pengő szubvenció helyett a ré
gebbí játékrendező bizottságtól megvásárolt fel
szerelést hoosájtja az uj rendezőség, rendelke
zésére- Egyébként a
hatóság
adminisztráció
propaganda szempontjából
teljes apparátus*
val támogatni fogja az uj vállalkozást- Márkus
László Oláh Gusztávot bizta meg a « f i l ^ ú '
ges számítások elvégzésével és abban áltató*
tünk meg. hogy az ünnepek után folytatjuk
Mrgyalást- Karácsony után tehát félutasom umét Budapestre és t/iTgyalni fogók Márkussal,
aki nH-nir m^r V/íst V>sif<-<<'*vr+/'c4 m.it-^ V-

Még egv fegyelmi
Szolnokon

Szolnok, aecember 23. Hétfőn délután ujabb
fordulat tőrtént a városházi visszaélésekkel
kapcsolatban. S z a l a y Szabolcs dr. vármegyei
főjegyző fegyelmi vizsgálatot Indított H o r i n ni e r Lajos mérnöki hivatali tisztviselő ellen,
akinek neve gyakran szerepel a Lévai-féle listán. Hormmer Lajos azzal védekezett, hogy felettesei tudtak erről a különmunkáról és így
akarták jutalmazni.
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Viszonteladóknak és nagyobb vétőinél árkedvezmény.

A polgármester tárgyalásai
Márkus Lászlóval
a lövőévi szabadtéri játékokról

Ó. M. T. K.

(Országos

i
(A Délmagyarország munkctársdtól) A törvényhatósági kÍ9gyü1ósén. amikor a .szabadtér' játékok rendezőbizottságának
Ismeretes
ajánlatát tárgyalták. dr. PdTfy József polgármester.
amint
emlékezetes,
a
leghatározottabb
hangon
jelentette
ki,
hogy a
város
hatósága
folytatni kivánja
a
szabadtéfi játékokat, mert tisztában van azok óriási jelentőségével A polgármester röviden utal1
Budapestien folytatod tárgyalásaira te és megemlítette. hogy a jövő évi játékok megrendezése ügyében már eljárt az .illetékeseiknélEbben az ügyben a polgármester most érdeklődésünkre a kftvetkező részleteket mnndoVn
még el:

Bort, rumot,

— A szabadtéri játékok folytatását egyetemes
városi szempontból feltétlenül szükségesnek
fartőm, mert a város nem hagyhatja kihasználatlanul azokat a lehetőségeket. amelyek az eddigi jd fékok eredményeképen nyíltak meg számára- Ebben az ügyben már meg is kezdtem
Budapesten a tárcrvalásokat- Elsősorban Hámari
Bálint kultuszminiszter urnái Jártam el. aflei ma
ga is kijelentette, hogy Szegednek feltétlenül
folytatn'a kell a megkezdett munkát Tárgyaljam azután Márkus Lászlóval, az 0 ? e r a h á z
igazgatójával aki örömmel vállalkozna a jövő
évi iátékok megrendezésére- A terve az- hogy
a jövő játékok keretében AT ember trasrédláját
és az orszám* Llszt-flnner^gekre való *ek'n-

Magyar Tejszövetkezeti

Központ)

márkázod, culturáit, legiobb
csemege teavalát árusltták:
HOCSlS Ferenc,

osemegekereskedő

Márkus Henrik
Dauner Peteresrm
Kainál Dezső
ROmer Miklós
Detio l. Beia
llhertsák András
kertész

„
„
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lisztüzlet

Szecsi I. es fsa „
valamin! a lobb csemege és flisierkere?k«désekb»n-

lik irt konyakot SrtSSBfi Sebwarcznál. Dugonics-tér 3.

Antal István, Marton Béla
és Traeger Ernő
kitüntetése
Budapest, december 23- A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére dr- Antal István
igazságügyi állam tikár, országgyűlési képviselőnek- a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetőjéndk. utóbbi állásától való megválása alkalmából. buzgó és kiválóan értékes szolgálatainak
Jismeréseűl a //• osztályú magyar érdemkeresztet a csillagokkal együtt adományoztaA kormányzó a miniszterelnök előterjesztéséire vitéz Marton Béla gazdasági főtanácsos,
országgyűlési képviselőnek a közélett tarén szer
zett én-demei elismeréséül a 11 osztálya magyar
érdemkeresztet adományozta.
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A kormányzó a miniszterelnök előte,rieszmére dr- Traeger Ernő miniszterelnökségi miniszteri tanácsosnak buzgó és eredményes szolgálatainak elismeréséül a //• osztályú magvar érdemkeresztet adományozta-
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A szegedi tábla hétfőn
4 hónapi fogházra »élte
Andaházy Kasnya Bélát
az endrődi eseményekéri
Érdekes előterjesztések a véres választás történetéről
(A Délmagyarország munkatársától)
A szegedi ítélőtábla //«öay-tanáosa hétfőn tárgyalta
Andaházy Kasnya Béla országgyűlési képviselő
izgaíási perét, amely a véres emlékű endrődi
sortűzzel kapcsolatos- A gyula1 törvényszék,
amely első foíkon tárgyalta az ügyet. Andaházyt
felmentette az izgatás vádja alól, csupán- hatóságsértés kihágásban mondotta k1 bűnösnek és
ezért 500 pengő pénzbüntetésre ité'te- A törvényszék téleité1 azzal indokolta meg. hogy amikor
a választói gyűlést feloszlatták, a főszolgabíró
csak az udvar kiürítésére adott a csendőrségnek utasítást és nem a piactéren lévő tömegreAmikor tehát Andaházy a piactéren azt mondotta a tömegnek, hogy ne oszoljon széjjel, hanem
maradjon csendbe és várjon, már nem a hatóság rendelete ellen izgatott. hanem csak a csendőrközegek által kiadott utasítások ellen, már
pedig ezáltal nem követhette el a vádbeli bűncselekményt- A hatóságsértést azíltal követte
el. hogy a csendőrnek, amikor az őt távozásra
szólította fel. azt mondotta gúnyosan, hogy nem
hallja, amit a osendőr neíki mond. később meg
azt mondotta, hogy .^megy, de előbb más cipőt
huz"

sen foglalkozott az endrődi eseményekkel- Bakó
főszolgabírónak — mondotta a védő — már
csak méltányosságból sem ]ett volna szabad
ilyen határozatot hozniaAz egész hivatalos
apnarátus a vádlott képviselőjelölt ellett dolgozott és ez megállapítható ugy a főszolgabiró,
mirrt a jegyző viselkedéséből- Ezekhez a szomorú eseményekhez legkevesebb köze talán éppen
a vádlottnak vanElmondotta ezután Ulain, hogy a választások
alatt a Nep és a kisgazdapárt kőzött harmonikus viszony volt Közite és Sztranyavszky
Sándor között külön telefonvonal volt, amely
arra szolgált> hogy az egyes panaszokat, kérelmeket és kívánságokat megbeszéljék egymással- A rövid választás1 határidő alatt rengeteg
panasz és kéirelem érkezett a kerületekből és
ezeket igyekeztek közösen elintézni- Annak ellenére, hogy a kormányzópárt és a kisgazdák
közötf ilyen volt a viszony, a kerületekben mindenütt a hivatalos
jelölt
mellett dolgozott
az apparátus• Szokás vol*. hogy a jel&Mek
a kerületből közvetlenül fordultak akár a pártba> akár a belügyminiszterhez- így tett Andaházy is. amikor sérelmét orvosoltatni akar'aA hétfői tárgyaláson, amely délelőtt 11 óraArról beszélt ezután a védő, hogy a vádlott
kor kezdődött, dr- Ulain Ferenc lát'a el a vádmagatartása nem volt izgató és nem volt jogelle1
lott védelmé és dr- Zombory Jenő főügyész
nes- Ezen az alapon kellett volna elsőizben is
képviselte a vádat- Az ügyet dr- Szabó József
felmenteni, de helytálló a törvényszék'
ítélet
e'őadó ismertetne- Az iratok ismertetése után
is. amelyik azon az alapon mentette fel a vádUlain Ferenc terjedelmes bizonyitdskiegészitési
lottat hogy a téren már nem volt érvényben a
kérelmet terjesztett elő, amelynek a tábla nem
hatósági rendeled, ott már a csendőrök, mint
adott helyetrendifenntartó közegek adtak utasítást a tömegnek a szétoszlásira- .
Délután került sor a perbeszédekreA védő ezután elővette „A jog" cimű folyóiraDr. Zombory Jenő főügyész
tot, amelyben dr- Zombory Jenő főügyésznek
legutóbb érdekes tanulmánya jelen* meg- A taindokolta meg fellebbezését és beszédében megnulmányban a főügyész arról ir. hogy a törállapító'^a- hogy a törvényszék ítélete részben
vény. sajnos, az izgatás vétségét csak a hatótéves- részben hiányos- A főszolgabíró törvéság 1 intézkedésekkel szemben állapítja meg és
nyes hatáskörében járt el, amikor a gyűlés engedélyét vissza\'onta• A várakozási időre vonat- nem terjeszti ki a hatósági közegek elleni izgatásra is- Ugyanebben a tanulmányban rital épkozólag a törvény nem intézkedik, de a törvény
pen az endrődi eseményekre isszelleme feljogosította a megtett intézkedésekre. Kérte a vádlott elitélését az izgatás vétségé— Hogy a főszolgabíró intézkedése mire voben í®natkozott — mondotta a védő —> annak megEzután
állapítására legatentikussabb a főszolgabíró madr. Ulain Ferenc
ga- aki határozottan azt vallotta, csak az udvar kiürítésére adott utasítás*- nem pedig a témondotta el védőbeszédé', amelyben részleteren lévő tömeg szétaszlotására- Tehát And a;
házy-Kasnya cselekménye a főügyész ur jogi
Szerdától
a e l v á r o s l Mosl
fejtegetése alapján sem izgatás, miután hatóSzánthó György az ismert erdélyi író müve
sági rendelet nem volt- Fog'alkozott ezután a
védő a hatőságsértés ügyével is és a következőket mondotta:
'fisz. Gustav Fröhlich
3, «, 7, 9
— Valóban nem illő sem egy volt, sem egy
leendő törvényhozóhoz, hogy ugy beszéljen,
Szerdán utoljára a
Ss6ch«iiyl Mozi
ahogy a vádlott beszélt. Nem volna helyes ezt
a stílust beveze'ni, vagy szokássá tenni, ez lehet nyegleség, de jogász' szempontból nézve
3, 5, 7, 9
semmiesetre sem sértés1, vagy izgatás-
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papucsok.

A védő ezután a sortüzröJ beszélt, kljéiente^e, hogy fájdalmas volt a véres esemény a
miniszterelnökre, a kormányzópártra is, de e?
csak konzekvenciája volt sok ^'ndennek és r.eti;
pedig a vádlott magatartás«
idézte elő- A
esendői-tiszthelyettes nem ado« utasítást a sor
tűzre, az mégis eldördült és talán senkf se»
tudja, hogy miértA vádlott felmentését kért*.
Zombory főügyész válaszolt
lására, majd a biróság
Ítélethozatalra

a

védő felszól a
v

vonult vissza- Közel félórás tanácskozás «tár
hirdette tó Hubay tanácselnök a tábla Ítéleté'
A tábla a törvényszék Ítéletének felmentő részé1
megsetnmisitette és

Andaházy-Kasnya
Bélát bűnösnek
mondotta ki hatósági rendelet elleni
izgatásban és ezért négyhónapi fogházra Ítélte- A hatóságsértés kihágás
cimén kapott 500 pengő pénzbüntetést a tábla helybenhagytaAz itélet indokolásában a tálbla megáll apUottahogy az elsőfokú biróság
ténymegállapítása
nem helytálló Már a törvényszéknek is azt
kellett volna megállapítania, hogy a vádlott bűnös az izgatásban). Amikor ugyanis Andaházy
Endrődre érkezett, a főszolgabVó azzal fogadta, hogy a csendőrség a tömeget oszlotja széjjelA vádlott a téren lévő úgynevezett pabl'kdciós
kőről azt a felhívást intézte a tömeghez, hogy
ne oszoljanak széljel. holott a gyűlés megtartására még osak bíztatást sem kapott és tudhatta,
hogy engedély nélkül gyűlést nem lehet tartania- A főszolgabíró a gyűlést karhatalommal is
köteles feloszlatná, amikor tehát, a főszolgab'ró
erre rendeletet adott, tör\>ényes hatáskörében
járt el— Nem az a mérvadó — mondja a tábla —.
hogy a rendelet megdll-e, mélUlnyos-e, panaszra
ad e okot> vagy ne,m hanem, hogy a hatóság
törvényes hatáskörében adta azt ki- Amikor a
piactérre már kiszorították a tömegeik a vádlott ez ellen a rendelet ellen izgatott és ténykedésével az izgatás minden kellékét betöltö'te A
vádlottnak látnia kellett, hogy
a feloszlatás
megkezdődöd Az. hogy gyü'ést nem szabad
tartani, azt jdiemifr hogy sehol sem szabad tartani. mert csak igy nem válik illuzórikussá az
intézkedés- A főszolgabíró rendelkezését kiadta ós az ő in'encttói, hogy a végrehajtást miképen
képzeli el. a csendőri karhatalomra tiérve nem
lehetnek mérvadók a további eljárásúkra vonatkozólag- A vádlottnak semmiképem sem volt joga arra. hgy a tömeget együtt tartsa — fejezi
be a tábla az itélet indokolásátA biróság súlyosbító körülménynek tek'ntette,
hogy. mint volt és leendő törvényhozó követte
e\ cselekményét és hogy ezáltal, ha nem is közvetlenül- de közvetve okozója lett bizonyos mertékben a bekövetkezett véres
eseményeknek
Enyhítő körülménynek vette felizgult lelkiállapotát és a méltánytalannak i'é't gyüWsbetiltástAmi az 500 pengős pénzbüntetés kiszabását illeti _ mondotta végül a tábla ítélete
tekintettel Andaházy-Kasnya vagyoni helyzetére- az
összeget arányosnak és megfelelőnek tartja- Andaházy-Kasnya 8600 pengő év* aijót> fizet és
bár igaz, hogy ez az összeg'feleségének vagyonára is vonatkozik; de a családfő mégis ő- —
igv helytálló az összeg kiszabásaAz itélet ellen a főügyész súlyosbítás vé«c<1
jelentett be semmiségi panaszt az időközben
eltávozott dr- Ulain Ferenc védő helye«
drGriiner Is'ván jelentett be semmiségi panaszt a
kúriához felmentés végettAndaházy-Kasnya Béla csa'lakozott a védő
bejelentett semmiségi panaszáhozAz ügy most végső fokon * tábla elé kerül-
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Az 0X1 szegedi választmánya
az orvosok
fizetésének felemeléséért
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Az anya, a — megunt szerelő

A másik asszony- akinek szintén porlréiáit
kell adnom az események további sorának ls"
merete előtt, az anya: Vetsera Helena báróné
Görög származású asszony, akinek családjáról keveset tudott Bécs és akit ezért mindig
betolakodottnak tekintetlekAz apjáról osak annyit tudnak, hogy akkot
járt először Bécsben, amikor Ferenc Józsii
4 tanoncok orvosi vizsgálata
házasságát tartotta a fiatal Erzsébettel.
•'A Défm agyarország
munkatársai ól) Az Or- bevétel 36 százalékát fordítják az O T H á l a i
A bécsi állami levéltárban találtaim egy akszágos Társadalombiztosító Intéz** szegedi
irodai adminisztrációra. az orvosok
fizetése
tát. amely feljegyzi, hogy 1854 április 28-án.
pénztárának választmánya dr- fíarír Jenő igaznem éri el a 11 százalékot sem• A szegedi pénznégy nappal az esküvő után a császárné férje
gató elnöklésével most tartotta meg értekezletár választmánya helyesnek tartaná, ha az OTIölda'án fogadta azt a k van tel deputációt.
té*- A székesfehérvári OTI választmány átiratát
orvosok olyan f'zetést kapnának'
amelyből telamelyet egy bizonyos Baltazzi Themlstekles
tárgyalták- A székesfehérvári választmány azt
jes megélhetésüket
fedezhetnék' ezzel szemben
nevü görög bankár vezetett- Ennek a Baltazzl"
találná helyesnek, ha az OThorvosoknak
olyan
meg kellene tiltani azt. hosry az egyesülteknél
nak Konstantinápolyban. Szmirnában és a
fhetést adnának• amelyből teljes
megélhetésüvagy bárhol máshol orvosi megbízást vállaljaLevante más városaitan voltak üzletel és legket fedezni tudnák Az OTI-orvosok — mint isnak- hogy az OTI betegeinek
s®emtelhessék
nagyobb üzletfele volt a bécs5 pénzverdénekmeretes *- nagyon gyengén vannak fizetve, ezminden idejüketahol ezerszámra rendelte a Mária Terézia-talért kényttleWk máshol, egyesületeknél. a vasFoglalkozott még a választmány az ipari és
lért Három fia és egy lánya volt, egyik fia a
iénál és a postánál ls vállain* orvosi szolgála"
kereskedelmi tanoncok áítanáó orvosi
vizsgálaRingtheater égésénél vesztette életéfr Ugy a
tokát
tával A szientesi választmánynak volt az a
fiai. mint a lánya. Heléna feltűnést keltettek
szépségükkelA szegedi pénztár választmánya a székesfe- javaslata- hogy a tanoncokat időnkint vizsgálják
meg az OTI orvosok és ezáltal a b e t e g j ü k e t
hérvári javaslatot teljes
egészében
magáévá
Amikor azitán Helenát oltárfjoz vezette Kwr
meg lehessen előzni- Az OTI szegedi pénztárátette• sőt még meg is toldotta azt A szegedi
stanitnápolyban a magyar ereded Vets-era báiíak választmánya a tanoncok időnkénti vizsválasztmány ugyanis már jóelőre tiltakozott az
ró. Ausztria törökországi diplomáciai megbi
gálatát helyesnek tartja. csatlakod ls a szente- zottja, a Baltazzi család bevonult a Habsburgok
ellen» hogy az orvosok dotác'ójának emelését
si javaslatihoz, azzal a hozzáadással, hogy a ta- udvarára•setieg U gy próbálják megoldani, hogy a k ö r
A két Baltazzi testvér, különönoncok vizsgálatát
szakorvosokkal
végeztesse
zel orvosok s»ámát csökkentsék- Ez a megoldás
sen azonban Sándor és Heléna bárónő, lázasan
nem vezetne eredményre, hanem a működő or- el az OTI Bizonyos, meghatározott időnkint
hajszoltak mindenféle kapcsolatot az udvarral
kerülne sor a tanoncok vizsgálatára, valaimeny
vosok fizetésiéit lényegesen lel kell emelni. leflOtt voltaik a vadászatokon, versenyeken, pányi bejelentett tanoncot megvizsgálnának és
lemző- hogy az OTI milyen keveset fordít az
holyuk volt a Burgtheaiterben és a Hofoper
aklkné' orvosi beavatkozás szükséges- azokat
orvosok fizetésére. az kttttmlk a bevételek szsá*
ben. nagyszerűen lovagoltak, ha reprezentációmegfelelő gyógykezelésben r é s z e s í t e n é k zatékszer'nti hovafordltásából Amíg ugyanis a
ról volt szó. két kézzel szórták a pénzt, tehettékmert az öreg Themisztoklesz dúsgazdag nábob
hirében álltMinden ellenkező híreszteléssel szemben az.
lllatszerkültiiTegességekben és
hogy Heléna báróné Vetsera
anyja
nemcsak
W ~ M m W m I GEHCElYNt A P Q I L Ó - ? U . A T S Z E R T ^ R , Kígyó ucca 7. szerelmes volt Rudolfba- hanem egyike lehetett azoknak a nőknek• akik Rudolfot a szerelem misztériumába
bevezettékIgaz. hogy ez még abban az időben történt
amikor Rudolf még csak huszonegy éves és
M^ry baroness csak hét esztendős volt- Pontosan tlz évvel a mayerüngi tragédia
Erzsébet huga — a gonosz szellem
előttFestet'ch György herceg keszthelyi kastély n
n.
szenvedéllyel lovagolt ez felette imponált- \ roőrzi a királyné udvarhölgyének- Festetich Mámantikus
királyné
afé'e
Hamupipőkét
látót
bátyl
Mielőtt tovább mennék az események smer
ja leányában és valószínűleg azzal a titkos céllal, rti grófnőnek naplőjegyzeteit- Ezek elmondjáktetésében* két személyről k«ll informálnom azt
hogy egy vadászat alkalmával, amikor az udhogy a spanyol etiketthez mereven ragaszkodó
az olvasói, aki ma nem lehet ismerője a hetvevar huzamosabb ideig tartózkodot Gödöllőn, a
bécsi
udvari
köröket
bosszantsa,
meghívta
Lanes évek udvari viszonyainak:
húszan egyéves Rudolf arra kérte meg a grófAz egyik: Larisch-Wallersee Már'a grófnő. jost, a feleségét és a kis Máriát a gödöllői vadánők engedje meg. hogy Vetsera bárónéval az
szatraA
baroness
aztán
állandó
kísérőjévé
Erzsébet unokahuga>
akt tulajdankénuen
oka
ő szobájában találkozzék- A grófné mosolyogvált Erzsébetnek, aki vállalta a kiházasitását
volt a
tragédiának
va mutatta be Rudolfot: -ne haragudjék fena
lsTizenhét
éves
korában1807-ben
Larisch
Vetsera M ry bárónő e»t írja róla barátnőjéség. ha arra kérem, keressen a randevúi száHenrik vezette oltárhoz
Máriát- A házasság
hez irt levelében:
mára alkalmasabb helyet-" Pár nappal kénem vott boldog, a grófnőről sok gáláns históriát
sőbb. röviddel karácsony előtt. Ferenc József
••Két barátnőm
van• Az egyik: ön> a má- tudtak Bécsben- A házaspár a mlllen-eum évéegy családi diner alkalmával! szinte kifakadt a
sik Larisch Mária• De amíg
ön a lelkem
ben el is vált egymástól. Larisch grófnő ekkor
báróné ellenüdvén fáradozik,
addig Márta a kárhozatBruck 046 bajor operaénekes felesége lett.
..Mégis csak lehetetlen — mondotta —. amit
ba kerget..."
majd amikor ettől is elvált, egy amerikai farez az asszony Rudolffal csinál- Szinte élni se
merhez
ment
nőülVégül
ezt
is
otthagytaNem. Larlscih-Wallersee Mária gróifné mutatta be a
hagyja- Állandóan kiséri. mindig a nyomában
fiatal Vetsera baronesst a trónörökösnek. vitte rég megírta emlékiratait, könyvének terjesztélovagol- Ma magam is észrevettem, hogy valasét
Ausztriában
betiltottákKönyve.
—
azt
és hordta leveleiket 0 kisérte el mindig az
mit ajándékozott neki"
mondta erről nekem az eseményeknek egyik
anyja házából a Rnrgba- Heteken keresztül haSe Vetsera Helenat. se a fivéreit nem szeretalapos
Ismerője:
minden
szóamit
lenyomtatott
zugságokkal vezette félre az anyát- A kétségték
az udvarnálbenne, hazugság — voltaképpen védőbeszéd
beesett Vetsera Heiena bárónő emlékirataiban
De megttlrték őketa legélesebb szavakkal jellemzi « grófné morál- akar lenniRudolf és a nála jóval idősebb Vetsera HeléRudolf nem szerette Mária grófnőtnélkül1 karakterét. És az utókor tisztában van
na között a szerelem — amely alkalmasint
Amikor együtt Játszottak a gödöllői parkban,
azzal. hogy Veitsera Helena legélesebb kitörécsak egyoldalú volt — nem tartott sokáig A
sei is enyhék Lairiscti grófnő szerepének Jel- akkor ls. h'a telhette, etszaladt- Maga mesélte
romantikus hajlamú Vetsera báróné azonban
|V
l nizéséreegyszer: nem érti. miért, de ellenszenvet érez
ennek emlékeit élete végéig hordozta szivében
irántaKi' hát ez a Larisdh gTÓfné. aki valahol Ameés Rudorfről emlékirataiban is mint a férf'?
A királyné egyik udvarhölgye
irta róla
"l.-ihan még ma is él
ség ideáljáról emlékezik meg- Nem fér kétség
livdolf édes unokánfi\>ére: Erzsébet királyné naplójában: ..Gyflnyörfl nö- De van benne va- hozzá- hogy a báróné házában Bécsben soklami. a r n j feil,ette antipatikussá teszi- Magam
lósobh bátyjának. Lajos bajor hercegnek
szor esett szó a trónörökösről és a bakfi'skor
se tudom, ml ez- Az érzésem az. hogy álnok
leányaban lévő M^rynek állandóan hallani kellet)
Lajos, mint általában minden Wittelsbaoh. teremtés- Nagy színésznő tehetsége van és ezt
a z o k a t a dicsérő jelzőket, amivel
anyja Ruaz életben is érvényesíti"
különc ember volt
dolfról beszélt
A fiatal grófnő szeretett volna Rudolf keKiilörvcsége az abnormitás határán Járt... M 3 ry szerelmes volt Rudolfba, mée migyeibe jutni- Ugy érezte, hogy ez' akkor éri
Egyszer aztán azzal lepte meg a famíliáját,
előtt
látta volna őt, „.
el legbiztosabban, ha
íngy bejelentette: megházasodik- Minden ellen*
Paál lóh
s dacára oltárhoz vezette München legszebb
(Folytatjuk )
hölgyismáretségeket szerez a házas'nésznőié*- a szigorúan polgári származású
Hágában csalódott és önmagával
\1endel Henriettet
A bajor udvar kénytelen
meghasonlott Rudolf számáravolt beleegyezni a morgana'kus házassága és
a művésznő a baior királytól a WaVersee
bárónő c'rret kapta Ebből a házasságból szármaNem a szerencsétlen Vetsera Mária volt az
zott Mária bárónő- aki már nsiQÍc éves koráelső- ak'* Larisch grófnő a Burg titkos lépcsői t t í etre is iegojcstibban
ban ls olyan tüneményes szépség volt. mint az
feljáratán át elvezetett Rudolf Jsgénylakásáig-4?»yja A k's Mária két esztendővel volt fiata- fis Bratfisohnak. Rudolf fíakker«sána.k is
Tóth órásnál
labb Rudol^á' Nyolc esztendős korában ismindig Lar'sch grófnő adta ki az utasltásofaV
Elönyiii« ABC beszerzés!
Nag-y óra, Akszer
merte meg "t Erzsébet. Az apja kastélyának
Larisch grófnőhöz érkeztek Rudolf számár*
kertjében Garatshausenben
mezítláb és nisz'-os
a levelek ém 8 küldte ki a trónörökös Szerelmes
i a v i t ó m t t h e l y
szokny 'ban n-'özte a virágágyakat- Emellett j írásait a címzettekhez Losoheckkal. a trönörBszőrén ülte meg a lovat és Erzsébetnek, aki i kös lakáiával-.
Töri araam ezllsi heuaitte
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Szegedi cégek szállítják
a közkórház gyógyszer
és kötszerszükségletét

Karácsonyra

is legolcsóbban

SEGESVÁRY

DROGÉRIÁBAN

(A Délmagyar ország munkatársából)
Hétfőn
délelőtt dr- Tóth Béla polgármester elnökletével ülést tartott a közkórházi bizottság, hogy
letárgyalja azokat az ajánlatokat, amelyek a
kórház jövő évi gyógyszer-, műszer- és kötszersztitóé-gíet szállítására érkeztek be- A szállítások elég nagy érdeklődést keltettek nemcsak Szegeden, hanem Budapesten is. számos
ház műszer szükségleteink
kielégítésére,
a
budapesti cég l s benyújtotta a nyilvános v e r
Sandberg-cég. amely 4872 pengős ajánlatot tettsenvtájrgyalásra ajánlatátKívüle m é g hat c é g . öt pesti és egy szeged5
nyújtotta be ajánlatátA kötszerek szállítására hat cég tett.ajánlatot. két szegedi és négy budapesti- A bizottság
A versenytárgyalás eredményét Lakaios Mimegállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
hály kórház 5 gondnok ismertette- Lakatos gonda szegedi Sandberg-cég tette és igv e z a cég
noknak ez volt a z utolsó hivatalos ténykedése,
kapott megbízást a szállításra 5687 pengő kemert betöltvén negyven éves szolgálati ideretében.
.
„ ,
jét- január elsején nyugalomba vonul A kórháA gyógyszerek
szállításáért, öt cég pályá. zi bizottság ebből az alkalomból meleg elismczott. négy pes J i és egy szegedi- A bizottság a
| réssel emlékezett meg a nyugalomba
vonuló
legkedvezőbbnek
a szegedi Gergely
Jenő
| gondnok érdemeiről és mindvégig lelkes, szorgyógyszerész ajánlatát találta- A szállítás érI gaknas munkájáért
jegyzőkönyvi
köszönetet
téke 7644 pengő, , ,
,„
I szavazott a számáraUgyíhrrcsik szegedi cég kap megbízást a kór-
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dául az idei katasztrofális időjárásról is.
A leltár színházi szakértő becslése szerinl
húszezer pengőt abban az esetben is megér, ha
tételenkint árusítjuk ki. Erről a leltárról az
egyik kisgyülési tag állítólag, mint ócskaságek
lomtáráról beszélt. Szintén jól van értesülve.
A leltárban öt és fél ezer emberre van nézőtéri berendezés: uj székek és uj padok. A vetítővásznat a színházi szakember nélkül dolgozó
bizottság is kétezer pengőre becsülte. A vetítőgépet, amelyért tavaly kölcsöndijat fizettünk, az
idén megvettük. Kölcsöndijat fizettünk az első
két évben a padokért és székekért is.
Szóval mindjárt kisebb lenne a deficit, ha nem lettünk volna a város érdekéből tekintettel a játékok
jövőjére s nagy terhek magunkravállalásának veszélyével nem ugy
rendezkedtünk volna be, hogy
kölcsöndijaktól a jövendő játékokat lehetőleg mentesítsük.

fűszer- 6s csemegeüz etében, Szent
-6. Telefon 25—27.
Oyörsry-tt. 4 -
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A $zegedi szabadtéri játékok
világsikere,
a deficit és a jövő utia

Van a leltárban tizennyolc projekciós körte,
tömérdek villamos felszerelési anyag és szeg
párezer méter inolino, több vagon fa és készer
áll az idei grandiózus előadásban Az ember
tragédiája.
Számlákkal igazoltuk, hogy csak
az idén 321000 pengőt költöttünk
el olyan tárgyakra, amelyek mind
benne vannak a leltárban.

A rendezőblzoltság nyilatkozata

A szombati kisgyűlés halaszthatatlan kötelességévé teszi a szabadtéri játékok rendezőségének, hogy nyilatkozzék. Amennyit elmondhat, el kell'mondania a likvidálás mielőbbi lebonyolítása érdekében kifejtett eddigi tevékenységéről. Meg kell világítani néhány kijelentést és házszámot, amelyek az egyik laptudósitás szerint — de csak az egyik szerint —,
a kisgyülésen elhangzottak. Közlésekét kell
lenni más kisgyülési kijelentések miatt is és
nyilatkozni kell a játékok érdekében terveiről.
A demagógok, a város érdekeit lelketlenül
aláásni akaró személyeskedők
részére —

szombati ragyogó felszólalásában volt velük
szemben megbélyegző kijelentése Sh v o y Kálmánnak is — nincs szavunk. A szabadtéri já-'
tékok jelentőségének és eredményeinek megítélésében, ugy látjuk, minden
öntudatos és nagyratörő
szegedi
ember egy.
Azt, hogy milyen hatalmas ez a jelentőség, teljes nagyságában
csak
akkor
vennék észre, ha sikerülne végkép aláásni a
szegedi játékokat s a forró augusztusi hetekben nem töltené be többet a szegedi uccákat
olyan emberáradat, mint amilyen betöltötte a
három utolsó évben.

A húszezer pengő leltári érték levonása után
már csak huszonöt ezer pengő a deficit. Van
aztán egy rendezési tétel, amelyet nem tudott elhárítani a bizottság. Dr. P á ' l f y József polgármester, a bizottság elnöke sem. A kisgyülésen a beavatottak — szerintünk nagyon helyesen — nem tettek említést erről a'tételről.
Mi kénytelenek vagyunk, a valóságos eredmény
feltüntése céljából, de psak általánosságban,
megemlíteni. Ez a tétel mintegy tizenkét ezer
pengő.
A tényleges deficit tehát
egy ezer pengő,

A deficit kérdése
Beszélnünk kell róla, mert dr. M e s k ó Zoltán
teljesen tájékozatlanul foglalkozott vele s a
polgármesternek kellett figyelmeztetni, hogy
az első szegedi szabadtéri játékokra — nem a
rni bizottságunk rendezése — negyvenötezer
pengőt fizettek rá és S h v o y Kálmánnak kel-ett elmondania, hogy
azt a pozíciót, amelyet Szegednek
szereztünk, minden város örömmel
váltaná magához a szóban forgó
összeg többszöröséért is.
A szegedi játékoknak az első két évben nem
volt deficitjük.
Példátlan;;! áll ez az eredmény a
- szabadtéri játékok történetében.
Azzal a dajkamesével, amely szintén a kisgyülésen
hangzott
el, hogy
tudniillik
tavaly cs tavalyelőtt tízezreket kerestünk, nem
foglalkozunk. Bolondgombák
számára
se
időnk, se figyelmünk. Egyébként egyesek tavaly, amikor állítólag haszon volt, talán még
jobban felzudullak, mint az idén, amikor deficit volt. Tava Ív az volt a baj, hogy kerestünk,

tizen-

de sok körülmény szól amellett, hogy ennyi se
az idén az, hogy nem kerestünk. A világsiker lett volna a deficit, ha nem játszott volna közre
bántotta őket, a hű és jó szegedieket.
több otyan gátló körülmény, mint amilyen
Az idei deficit 45.000 pengő. De csak látszólag. Ténvleg sokkal kevesebb. Legelőször a dea személyi okokból akadékoskoficit
dok és gáncsoskodók miatt való
el késés volt.
keletkezéséről
Az
elszámolást
beszéljünk. Személyeskedő tendenciák miatt,
amint dr. P á l f y József polgármester nagyon nagyobb érdeklődéssel várták, mint Mascagnit.
jól tudja, a rendezőbizotlság csak április ele- Néhány kulturférfiu annak a néger dajkamején kezdhetett munkába. A jövő évi salzburgi mesének a terjesztésével élte ki a rajta kitört
játékoknak mar most megvan a program juk szabadtéri lázat, hogy a rendezést vállaló ujés szétmentek a prospektusuk. Nem mehetünk ságvállalatok ezreket vettek fel hirdetés eimén
bele további részletekbe, pedig nagy kedvünk és ez az egyik oka. hogy nagy a deficit. Méh
lenne hozzá Be cenki sincs, aki néni tudna pél- szomorúsággal kellett tapasztalniok, hogy azok
...... <.£..:..-a;*®
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G a á l - d v o í j é r i a ,
u ujságvállalatok, amelyek a játékoka! kezdeményezték, rendezték és világsikerre vitték,
nemcsak a munkájukkal nem kerestek, de »z
árujukért sem kaptak pénzt.
A rendező lapvállalatok — de az
egész magyar sajtó is — árut is
ingyen adtak a szabadtéri játékoknak, hirdetésekért sem kaptak
soha a három év aatt egyetlen
fillért se, pedig nekik ez az áru juk.
Erek a szegedi lapvállalatok — s ennek a
megállapítását nem bizzuk a
történelemre,
mint Meskó Zoltán annak a megállapítását,
hogy mennyit kerestünk — a Délmagyarország, a Friss Újság, a Hétfői Rendkívüli Újság,
a Tanyai Újság, az első évben teljesen, a második évben csak nagyon mértékletesen az Uj
Nemzedék.
Tóth Imre szerint az elszámolás revíziójánál vizsgálni kellett volna az egyes kiadások
szükségességét is.
A
gondolat
nem
aetbe kell idézni,

rossz,
de
hogy ezen a

leg-e'őnyösebb beszerzési forrása

Klauzál-tér 8.

rendező bizottság tagjai csak bűnrészesek. A
szükségességet — statiszták száma, beosztása,
próbák száma,
díszletek és kellékek rajza,
anyaga, megcsinálása, világítási
berendezés
— a rendezők állapították meg
s így Tóth Imre szerint ö lett volna az egyik ur, aki gróf B á n f f y
Miklóssal, O l á h Gusztávval, A nsaldoval, Tolnay
Pállal és
' N á d a s d y Kálmánnal szemben a
fölmerülő szükségletek tekintetében — mert hiszen egyéb szükséglet a művészi szükségletekhez
képest elenyésző — az előleges cenzúrát gyakorolta volna.
A rendezőség, de a rendezők is, meg vagyunk győződve róla, nemcsak nyugodt lelkiismerettel, de büszkén is vállalják a felelősséget a szegedi világsikerért
8 a vilásgiker megteremtéséhez
nélkülözhetetlennek itélt
szükségletek beszerzéséért.

| tagok nagy többsége — kilencvenöt százaléka —
magatartásával nemcsak a likvidáció, hanem a
szabadtéri játékok jövőjének útját is egyengette.
Ez a kisgyűlés kért fel tavasszal, hogy vállaljuk el újból a játékok rendezését. Mi a felkérésnek és a polgármesteri hívásnak eleget
tettünk. Bízunk benne, hogy ugyanannak a kisgyülésnek a határozata alap lesz egy mindenkire igazságos, de a játékokra sem hátrányos kibontakozásnak.
S h v o y Kálmán egyik indítványát, amelyet
a két hét előtt megtartott kisgyülésen tett, azzal az indokolással vonta szombaton vissza,
hogy senkinek az érzékenységét nem akarta
megbántani. Erről meg voltunk győződve és
boldogság tőit el bennünket, hogy alkalmat
kaptunk annak a kijelentésére, hogy őnagyméltósága a mi hitünk szerint valamennyi indítványával a város érdekeit akarta előmozdítani.
A rendezőbizottság.

fjOSEPHINENHUTTE*
kristályok
kizárólag ezen

emléke- I s egészen bizonyos, hogy mindenhol ott, ahol
téren « J tudomást szereztek a

szegedi világsikerről
a kulturánk kezdetlegességéről elterjedt hírekre gondolnának, ha meghallanák ,hogy
ez után a siker után
akarja valaki kutatni, hogy
szükségesek voltak-e a siker eszközei?
A likvidálás aktáit és hiteles történetét szintén nyilvánosságra fogja hozni a bizottság. A
részletes közlésre most még nem értek meg az
idők. A közgyűlési határozat alapján a bizottság már ma munkába kezdett. A bizottság fel
fogja keresni a polgármester urat és a szegedi közélet más vezető urait, akik előtt rá fog
mutatni arra, hogy a kisgyülési határozatban
szerinte milyen nagyfokú igazságtalanság fog
laltatik ugy a kereskedőkkel, mint azokkal az
urakkal szemben, akik a bizottság művészi
koncepciójának velük való
megismertetése
után tízezer pengő erejéig együttesen vállaltak
kezességet az esetleges deficitért
Azt, hogy a bizottság számolt *
mai helyzet bevöketkezésének lehetőségével, m i sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy az állami
és városi támogatás mellett szükségesnek tartotta a társadalmi garanciát is.
A rendezőbizottság tisztelettel veszi tudomásul a kisgyülési határozatot, tisztelettel fogadÜ • kritikát is, ha az ügy érdekét szolgálja,
(le semélyeskedést és sértést — egyikhez sincs
senkinek joga — a jövőben még kevésbé fog
eltűrni, mint eddig. Az, hogy hűséges munkatársainkkal együtt áldozatul hoztuk az idegrendszerünket, nappalaink mellett az éjszakák
nyugalmát is, senkinek sem ad jogot arra, hogy belénk akarja törölni a sáros cipőjét.
Az áldozatokban nem tudunk odáig elmenni,
hogy ezt is elviseljük.
Meskó Zoltán olyan kijelentést tett a szombati kisgyülésen, hogy

vétkes könnyelműség folyt Itt,
még pedig abban a reményben,
hogy mögöttünk áll a társadalmi
és állami garancia.
Meskó Zoltán már máskar is elragadtatta magát. Első pillanatban azt hittük, hogy most
azért sérteget, mert részt vállalt a társadalmi
garanciából s a fizetéstől való félelem izgatja.
Ezen az álláspontunkon azonban, megvalljuk,
nyomban változtatnunk kellett, mert ismerjük
Meskót, tudjuk, hogy nem anyagias gondolkodású, ő — ha rákerül
a
sor —
fizet.
De ugy érezzük — s ez nemcsak érzés
— , hogy ilyen hangot használni Meskóuak akkor se lenne joga, ha a várossal szemben 250ed részét tettük volna annak a szolgálatnak,
mint amennyit tettünk s ha az egységespárti
elnökséggel szemben való elégedetlenségnek
nem ő, hanem mi adtunk volna kifejezést. így
állván a helyzet, legnyomatékosabban felszólítjuk, hogy
akkor,
amikor
velünk,
nagy
ügyünkkel foglalkozik, soha többet
meg ne feledkezzék arról a hangról. amely minden
kulturembert
kötelez.
Emiltettük már, hogy lesz a nyilvánosság
számára még sok mondani valónk. Megnyugvás, hogy a teljes tárgyismerettel rendelkező P á l f y József polgármester soha egy pillanatra el nem hagyta magát tériteni az emelkedett szellemű igazságosság álláspontjától,
hogy a többségi párt elnöke, vitéz dr. S h v o y
Kálmán igazságérzettől és ügyszeretettől izzó
nagyszerű kulturbeszédet mondott, hogy a liberális párt elnöke, dr. P a p Róbert, most is.
mint az első szabadtéri játékok rendezése óta
mindig, a kulturfejlődés úttörői mellé állt,
hogy az országos viszonylatban is nagyszerű
publicista, D e t t r e János segített megtalálni
a kibontakozás útját, hogy a főszámvevő, akulturtancásnok és a kiküldött bizottságok gyors
és gondos munkát végeztek és hogy a kisgyülési

gyári védjeggyel eredeti.
Kizárólagos lerakata
és
egyedüli árusítója
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Karácsonyra!
I kg savanyu vagy erős. vagy méz
vagy vegyes cukorka
P 1-70
10 d«ka csokoládés drazsés
—-24. —20
10 deka rum drazsé v- krém. v- rum
praliné
—24
10 deka csokoládés dessert
—24
10 deka tejcsokoládé arach'id halom —24
10 deka kókusz csemege
—24
1 tábla cca 17 deka mogyoróscsokoládé —58
1 tábla 40 deka főző és étkező csokoládé
—88
6 kis tábla Hunnia csokoládé
— 24
3 drb cukor rózsa torta díszítéshez —24
10 deka nápolyi
—18
10 deka csokoládés mignon
—22
80 vagy 60 deka sima keksz
—98
10 deka mézes csók ,
—18
10 deka datolya
—24
1 kg szmirna. vagy koszorú füge
P 1-28
40 dkg mazsola
—88
5 deka vegyes csokoládé karácssonyfadisz. kitűnő étosokoládéból
—24
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flaov karácsonyi ás ulávi uásár
VARGB vasárullázban, Hid-ucca
Garan'ált minőségű zománycodény:

— Agyvértódulás, szivszorongás, nehéz légzés, félelemérzet, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi állapotok, munA Szegedi Meteorologta! Obszervatórium
kaképtelenség a rendkívül enyhén ható terméJelenti; Szegeden a hőmérő legmagasabb állása
szetes „Ferenc József" keserűvíz használata
+ 43, a legalacsonyabb —7.6 C. A barometer
adata null fokra és tengerszintre redukálva reg- állal igen sokszor gyorsan megszüntelhetők.
Tudományos megállapítások megerősítik,bogy
gel 762.2, este 763.7 C. A levegő párafartalma
reggel 91, délben 84 százalék. A szél iránya a Ferenc József viz a makacs székszorulás és
az emésztőcsatornán át történő mérgez W s
délkeleti, erőssége 2—3.
A Meteorologíai Intézet jelenti este 10 mindenféle jelenségénél — öregnek és fiatalórakor. Tdőjóslat: A hideg további csökke- n a k — a legjobb szolgálatot teszi.
nése, több helyen havazás és kőd, az ország
— KARACSONYI SZAMUNKBAN KEZDdéli felében esetleg havaseső. Helyenkint
JÜK KrtZÜLNI A DÉLMAGYARORSZAG
északi szél.
UJ REGÉNYÉT. A Délmagyarország ui
eredeti magyar regény közlésével kíván
Ha sajtot vesz, ügyeljen a
szolgálatot tenni olvasóinak. Az uj regény
STAUFFER-névre!
szerzője B e r e z e l i A. Károly, az uj magyar irodalmi tőrekvesek egyik 1„pmarkánsabb és legbátrabb képviselője, aki ver— A főispán u j személyi titkára. Dr. P á 1 f v
sesköteteinek és egyéni izü színmüveinek
József polgármester dr. M a n i e András kőzáltalános sikere után most regénnve! lép
gvámot a főispáni hivatalba osztotta be és mega nyilvánosság elé. A fiatal szegedi iró rebízta a személvi titkári teendők ei'álásával azgénvét nemcsak a közönség várja nagy érzal, hogy a főispáni titkári teendők mellett sadeklődéssel, de az irodalmi élet is. Az ®lő.
ját hivatalát is el kell látnia. Dr. Wanie András
modern problémát feldolgozó mü címe:
á közelmúltban már hosszabb időn keresztül
„Mária próféta", első folytatását gazdag
végzett titkári teendőket Bárányi Tibtr főispán
tartalmú ünnepi számunkban közöliűk. kamellett. Dr. Havass Zoltán természetesen torácsony után pedig napról-napra bő folytavábbra is megmarad a főispáni hivatalban adtásokban adiuk ezt az érdekes rselekméminisztratív titkárként.
nyü, művészi feldogozásu uj magyar re— Az a j választói névjegyzék. A központi
gényt.
választmány december 30-án ülést tart, bogy a
x Karácsonyi ás ujávi ajándékkosarak Márkusválasztók jövő évi névjegyzékét véglegesnek minósilse.
nál.
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- KARACSONYFAÜNNEPÉLYEK. A Szegedi
önsegélyző Hajós Egylet vasárnap tartotta meg
karácsonyi ünnepélyét. Bozsó Mihály alelnök beszéde után szétosztották a pénzbeid szereteudoná(A Délmagyarország munkatársitól.) Vasárnyokat Az egyesület vezetősége 135 önhibáján kinap ünnepelte a szegedi rendőrkapitányság dr.
vül elszegényedett és elaggott tagot részesített seB o r b o l a Jenő rendőrfőtanócsosl és P o s z géiybea — A Magyarországi Könyvnyomdát Munt ó s Mihály delektivcsoportvezetőt huszonőtéves
kások Egyesülete szegedi kerülete vasárnap délelőtt
tfndős szolgálati jubileumuk alkalmából. Vaünnepi taggyűlés keretében tartotta meg elhunyt tagsárnap reggel diszbe öltözött a rendőrség. A
lal árváinak karácsonyi felruházását Leitgeb Jóhivatali szobákat feldíszítették, diszbe öltözött a
zsef elnök üdvözölte a megjelenteket, majd F u t ó
kapitányság minden tagja. Az ünneplés dr.
Lajos méltatta az elhunyt tagok munkásságát és az
B u ó c z Béla főkapitányhelyettes szobájában
egyesület szerető gondoskodását azoknak árváizajiolt le. Az ünnepelteket a íőkapitánybelyeltes
ról. Befejezésül Leitgeb elnök kiosztotta az árvák
köszöntötte meleg szavakkal és átadta nékik a
között az egyesület szeretelcsomagjait és a boríkapitányság személyzetének aiándókát, dr. Bortékba zárt készpónzsegélyt. — A dohánygyári csebola Jenőnek egy művészi domborművet, Poszcsemőotthonban vasárnap délután tartották meg a
tós Mihálynak pedig egy ezüst koszorút. Előkarácsonyfaünnpeséget. Az ünnepély az apáoanőször dr. B o r b o l a Jenő mondott meghalott
vérek énekével kezdődött, majd kisgyermekek szehangon köszönetet a meleg ünneplésért, majd
repeltek karácsonyi számokkal. A gondozás alatt
P o s z t ó s Mihály keresetlen szavakkal kő
tevő csecsemők szüleinek nevében Andrási Lajosszönte meg a figvelmeL A délelőtt folvamán a
né mondott köszönetet azoknak, akik a csecsemő
jubiláló főtanácsoshoz egymásután érkeztek a
otthont fenntartják Az ünnepi beszédet dr. Becker
gratuláló sürgönyök, amelvek sorában első volt
Vendel pápai kamarás mondotta, majd a fényesen
a vidéki főkapitány meleghangú távirata.
diszltett karácsonyfa alatt levő szeretetcsomagok a t
Mnloomes Camllkmé bárónő osztotta ki — A Este a Hungária emeleti termében flrmepi
bankett volt, amelven a kapitányság teljes szeHONSa szegedi csoportjának Irodájában hétfőn dél
előtt osztották kl a szegénysorán, beteg vagy mun- mélyzete naegíelent Résztvettek a banketten az
újságírók is. Az ünnepelteket elsőnek dr. Buócz
kaképtelen hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és
Béla köszöntötte majd dr. S z a 1 a v József nyuhadlárváknak az 1500 pengő karácsonyt segélyöszSzeged. — Vasárnap állították fel a szegcdi front- galmazott főkapitány mondott pohárköszöntőt,
htreosok a Templom-téren impozáns karácsonyfá- amelyben üdvözölte volt munkatársait Klamár
Gvula a szegedi bflnflgyl riporterek képvisejukat A hatalmas, Ízlésesen feldíszített és színesen
letében mondott beszédet V é r Györgv a pest!
megvilágított fát egész nap nagy tömegek vették
lapok szegedi munkatársai nevében köszöntötkörül. A frontharcosok itt osztották kl nagyszámú

Dr. Borbola Jenő
és Posztós Mihály finnenlése

és gazdag szeivutetcsomagjaikat.
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te a jubilánsokat. A vacsora után a bankett közönsége még sokáig meredt egvfltt a legjobb
ünnepi és bensőséges bangulstban.

B reképes igazolványba

fényképeket legolcsóbban S I M O N Y I
fényképésznél Korzó Mozival szemben
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— Csecsemőholttestet találtak Szatymazon
Vasárnap reggel Szatymazon egyik gazdálkodó
csecsemőholltestet talált a kamrájában. Megál
lapították, hogy a gazdálkodó cselédlányáé vo'l
a csecsemő. A leányt a szülészeti klinikán ápoliák. Az eljárás megindult.
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ajándékok.

Az O M W £ hírei
A foivó hó 25-én, szerdán reggel 6 ára 28
perckor induló gyorsvonattal egy csoport Indul
féláru vasúti jeggyel Budapestre. Akik ehhez
a csoporthoz csatlakozni óhajtanak, jelentkezzenek legkésőbb kedd délig a Délmagyarország
jegyirodában.
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Gyermekének :
Garnitúrái különleges színben ó r i á s ! választékban

Férfének:
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lábas és fazék:
'/«, 1, 2, 3
ilt.
1 drb ára:
—.43, -.65, 1 . - , 1.22 P.
zsirbödön:
10 15
20 literes,
ára:
3.70 5.—,
6.70 P .
I drb 3-«s számú salgótarjáni szénvasaló P 3.—
I drb 5 kg-os konyhamérleg
P 4.80
1 drb zsemtepőrlő
P 3.20
la. berndorfi rozsdamentes alpacca evőeszköz.
Ia. garantált acélkorcsolyák.
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— Felöklelte a bika. Á b r a h á m Mihály 25
éves mórahalmi gazdalegény hétfőn az istállóban dolgozott. Amikor a bika körül foglalatoskodott. az állat feldühödött és a legényt felöklelle. Ábrahám a jászolhoz vágódott olyan szerencsétlenül, hogy súlyos lábtörést szenvedett.
A mentők a közkórházba vitték.
— Megcsúszott — eltört a lába. N a g y Mária
Imre-ucca A szám alatt lakó leány hétfőn este,
amikor a Leohner-téren át hazafelé tartott, a kövezeten megcsúszott és a földre zuhant A leány az
esés következtében lábát törte A kőzkórtvázban
ápolják.

— Nyilatkozat Különélő feleségem 1935 IX
1 utáni adósságáért felelősséget nem vállalok
Id. Szomódy Antal.
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karácsonyra es Újévre Kályhák« T ű z h e l y tfccásíá! zománc- és|
Lőszerek
leszállított árban
ICorcsoiyék
alumínium £ ¡ ¡ 3 i A S n ¡Bruclínsr vasuüvariian
Az „ebédösöh"
Minden délben kedves jelenetnek tanúi a Mórnískola falai. A Katolikus Nővédö Egyesület oszt
ebédet nimdon nap 41 kisleánynak.
Apró gyermeklábak tipegnek, csoszognak végig
'< folyosó kőkockáin. Gyülekeznek az „ebédftsök".
l'z egészen uj magyar szó, nincs még benne egy
•^ótárhnn sem De jó magyar szó, hogyne volna az,
ilt született a Móravárosban, gyermeikszájon. Nincs
benne vomitikozás se rongyra, se szegénységre, csak
jó meleg ebédre.
RÍ is felejtenek minden hajt a ki* „ebédösök",
.»mikor megmerítik kanalukat. Felcsillannak a sze
tnek, az öröm ragyogása ül ki minden kis arcra. A
kis síiv-etk megtelnek szeretettel, hálával. Most
meg, hogy közeledik a karácsony, még a kemény
szivek is meglágyulnak, hát még azok, a máskor
is puha gyermekszivek I
Szinte kikívánkozik belőlük az érzós. A tanitók
csak utat mutatnak onnék a kibuggyanó érzésnek,
amikor ceruzát adtak a kezükbe, hogy Írják le,
amit szivük sug. A kicsik botladozó mondatokban,
a nagyok figvesebben, itt-ott másoktól ellesett kifejezésekkel keresve, de mégis gyermeknyelven írtak, írtak...
„Kdves jé Nénik! Nagyon szépen köszönjük
a jószívű Néniknek art a sok jót, amit velünk
tettek, a sok Ízletes, meleg ebédet, amit kaptunk minden délben. Tudjuk a mai világban
nagyon nehéz Ilyet végihez vinni. Amikor elkezdtünk ingyen ebédekre járni, olyan boldog
voltam szülőimmel együtt Azért a sok Jótéteményért a jó Isten áldáséit kérjük, hogy dolgorfiaissanak jó erővel és egészséggel. Kezeiket csókoljuk, nagyon boldog karácsonyi ünnepeiket kivánunk a jó Néniknek és még azt,
hogy sok karácsonyt érjenek meg
Szeged, 1935. december 20-án.
Egy kis ebédős."

— ötven tanút hallgattak ki a dorozsmai
fegyelmi vizgsálat során. Jelentette a Délmagynrország, hogy dr. P a n y i k - T ó t h Demeter, a dorozsmai fegyelmi eljárás vizsgálóbiztosa, befejezte Kiskundorozsmán a kihallgatásokat és terjedelmes jelentését beterjesztette a
vármegyei alispánhoz. A vizsgálóbiztos közel
ötven tanul hallgatott ki és minden kihallgatásról részletes jegyzőkönyvet vett fel. A fegyelmi ügy iratai most a vármegyei tiszti főügyészhez kerülnek és a vádinditvány elkészült*
után azt közlik a fegyelmi eljárás alatt levő
községi orvossal: dr. K o r o m Ernővel, aki észrevételt tehet a vádinditványra. Előreláthatóar
február elején hozza meg fegyelmi Ítéletét el őfokon a vámregye alispánja.
— Gombász5gi Ella pénteken, szombaton és vasárnap vendégszerep«! » színházban.
— Mesedélntán. Jól sikerült mesedélutánt rendezett vasárnap a Dolgozó Nők Egyesülete. B a b o s
Mici és S z e k e r e s Erzsi mondott egy-egy kedves mesét a gyermekeknek, amelyeket a szép számban egybegyűltek meleg tapssal köszöntek meg.
Szavalatok, párjelenetek és egy kis gyermek vígjáték egészítették ki a gonddal összeállított műsort.
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— A Stefánia Szövetség csecsemőinek kelengyeakciójára és tejre szeptember 1-étől kezdve a következő adományok folytak be: dr. Glattfelder Gyula 100, vitéz dr. Shvoy Kálmánná 20, dr. Berecz
János 30, Bóra Arpádmé 20, dr. Falta Béla 20, Szegedi Kendargyár 20, Szegedi Légszeszgyár 15, dr.
Kramár Jenő 10, Központi Tejcsarnok 10, Danncr
Jánosné 10, dr. Buócz Károly főtanácsos 10, Pleptór Ferenoné 10, dr. Ditrói Gáborné 10, dr. Waltner Károly 5, Gergely Jenő 5, Barcsai Károly 5, dr.
ózv. Faragó ödönhá 5, dr. Mumtyán Istvámmé 5. dr.
Buócz Béláné 5. dr. Pálfy Józsefné 5, Apowtaghv
Józsefné 5, dr. Kószó Istvánná 4, dr Beretzk Péter 4, dr. Purjesz Béla 4, dr. Kovács Józsefné 4.
dr Hunyadi-Vas Gergely 4, dr. Gróf Arpádné 3,
dT Bertényi Ivánná 3, Korányi Jenőná 3, Kiss Ferenoné 3, dr. Pap Bóbertná 3, Pick Jenő 3, Pintér
Ferencmé 3, Sdhlamandinger József 3, Körmendy
Mátyásná 2. dr. Poór Ferencné 2, dr Rusznyák István 2, dr. Miskolczv Dezső 2. dr. Stief Sándorné
2, dr. Konczwald Tiborné 2, dr. Paraszkai Gyuláné
2, Kanizsai Karg Györgyné 2, Papp István 2, dr.
Regdon Károlyná 2, Buday Andomé 2, dr. Széchényi István 2, Ketting Lajos Z DM KE 10, Erdélyi
•Tanőná 3, Nágel Manóná 1. Tőrök Sándor 1. Kiss

A szegedi toronyalja
A -Tanyai Újság" dr- Balogh István alsóköz"
po»H plébános nívós és nénszerü hetilapja írja
a fenti címen a többek között a következőket:
,.A vidéki municipíálís -let közelmúlt eseményei bizonyos kényszerű összehason litásolkra
ösztönöznek- Székesfehérvár- M'skolc. Debrecen,
Szolnok- A magyar városok történetében egész
kis körforgalmi zónája van már a közéleti eltévelyedéseknek- Olyan jelenségek ezek. amelyek az általános purifikáció szükségességét
látszanak alátámasztani- Örömmel
állapítjuk
meg. hogy a szegcdi toronyalja ezen a zónán
kívül érzi magát s ez a tiszta érzés nemcsak a
tisztviselők lelkiismeretén, hanem a város polgárainak köztudatában is él- A közélet tisztasága olyan. mint a z asszonyi becsület,
nem
szokás kérkedni vele; akkor szép. ha csendben
tisztek, de nen beszélnek rólaA nagy áTviz óta négy polgármester igazgatta
Szeged életét: Pálfy Ferenc, dr- Lázár György,
dr- Somogyi Szilveszter és dr- Pálfv József-'Az
árviz utáni újjáépítés- a nagy háború, az összeomlás. a forradalom- a francia megszállás, a
nemzeti megújhodás elindi'ásáoak nagy erőfeszítései. a Klebelsberg-korszak építő munkája,
a gazdasági világválságban a felszínen maradás
gondjai ugyancsak próbára tették a polgárok
bizalmának letéteményeseit- A közgyűlés5 terem barokk romantikája sokszor kemény harcoknak volt tanuja. — de purifikálni Szegedem
sohasem kellett- A polgármesteri sarokszobából
a közéleti tisztaság szellem' öröksége
áradt
utódról-utódra s akár dagadt. akár sorvadt a
városi iásztviselők jóléte, a vagy önigazgatás becsülete érintetlen maradt-

Ugy érezzük, a tanyavil ágnak néha mostohán
kezelt érdekei alapján a mai kritikai jogunk mindjg újra éled- valahányszor a toronyalja admiSaSp fehér papírra leírta egy. aztán aláirta minnisztratív tevékenysége válik szemlélődésünk
den kis ebédös szépen, sorjában. Az aláírások nem
i
tárgyává- De éppen a tárgyilagos bírálat raranmind sikerültek, hiszem olyan izgatottan remegtek
csolja. hogy elismeréssel adózzunk a mag'stá*zok a kis kezek, mikor a tollat fogták. Jó szerencse. hogy nagyobb baj nem esett... De a Katolikus
' tusnak és tisztviselő karának, akik a város JóNővédö hölgyeinek bizonyára igy is tetszik.
j hiréneik. becsületének őreiMikor a kis ebédösök ebéd után visszatérnek az
\ A régi sótáruló és halászó Szegedíől az egye<rtrtályba, csupa mosoly mindem kis lány.
temmel és püspöki katedrálissal büszkélkedő
— De jó volt taodtónéwi 1
Szegedig a toranyalja tiszta közéleti szelleme
ugyanaz maradt- S itt emiéikezetünkbe tolako— Háromszor is kértem! Még két darab kenyedik a régi anekdóta. amikor az Amerikából ha;
reit haza is viszek!...
zatérő tót igy foglalta ös*ze az óhaza feletti
Igaz, őszinte, meghatott köszönetet érdemelnek'
csodálkozását. Magyarországon minden megvála* akció fáradhatatlan szervezői, munkásai és
tozott. csak a gyermekeik maradtak kicsinyek!
mindazok, akik adományaikkal segítettét a Nővédö
karácsony! gyertyáinak vásárlásával lehetővé tet— Valóban. Szeged is nagv metamorfózisokon
ték ezt a szép gyermekmentő munkát.
esett át; fizikai és szellemi árvizek romjain
kétszer kellett ujjáépi'eni. megváltoztak az épQ;
!e*ei. a lakosság életformái, de a tisztviselői
— Gftrögkatolikns miset Karácsony másodnap- I Károly 1, Hirschl Testvérek 1, Szikra gyufagyár
10, Halász Gyuláné 1. özv. Boris Istvánná 1, dr. Sá- — becsületesek maradtak- Ezt usrvam nem szoján. 2fi-án délelőtt fél 10 órakor a Leehner-térl kápolnában görög szertartású katolikus szentmisét • ray Péter —.50 pengőt adományozott, Vemdrei Jó- kás hangosan észrevenni, de idekünn- a kispolgárok szivében, ahol a torony állán sürgő-forgó
magyar nyelven momd Révész Dezső makói lelkész. • esetné 4 pár cipőeskét.
tiszMselők titkos minősítése íródik, jól esik erre hivatkozni"
k e d v e s e i n e k késziffes«n k^tffí'Anit
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F E S T «
U C P A
4
— A Mesterifjak Egyesülete karácsony első napján este 8 órakor jótékonycélu teaestet rendez a»
Gyakorlati
ftrtékft
ipartestületben.
— Gombaszögi Ella pénteken, szombaton é« va.
sárnap vendégszerepel a színházban.
— A szegedi ipari vásár elszámolása. Amióta
az ipari vásárok rendezése miniszteri engedélyhez van kötve, a vásárokat és kiállításokat
rendező testületeknek részletes elszámolást kell
felterjeszteniök az iparügvi miniszterhez a vasárok költségvetésére és elszámolására vonatkozólag. A szegedi ipartestület a VII. szegedi ipari
Garantált 14 karátos arany I t f l l ő i o l l 4 pengőtől, f a k o r é k I r ó n
1.20 pengőtől, vásár elszámolását felterjesztette az iparügyi
miniszterhez, aki most arról értesítette, hogy a
l á » k a « l r ó g é p e k a legnagyobb választékban 175 pengőtől
VII. szegedi ipari vásár elszámolását átvizsgálta, jóváhagyta és elfogadta a VIII. szegedi ipari
vásár költségelőirányzatát is.
— Adományok a kormányzóné inségakciójára.
Horthy Miklóseé inségakriójára ujabban a kővetkező összegek folytak be a Csongrádi Takaréké s s z e r e z z e t>e
b e tl éé llilrruuhhaa«s z i l k s é g l e t é t
pénztárnál: Ferenc József Tudományegyetem 232.60
Rosmann Dávid 10, önsegélyző Hajósegylet 10.
női, férfi és gyermekMadary Antal 10, Neufeld Sámuel 5, Baross Gábor
ruhaáruházában
reáliskola tanári kara 12.50, Lampel Oszkár 5, Róth
Lajos 5, Első Szegedi Szabóipari Szövetkezet 10.
Kehemen ucca 5. sz.
Hűtőház és Élelruiszerszállitó rt. 15 Déhm Péter
5, Tamilókápző intézet 1«, Baross Szövetség 5,
Perzsás női kabat P 4 5 . — t ő i 1 Férfi fekete télikabát P 25. — tői
Szántó Rezső 2.50, Dohánygyár 17.45, NyUKOSz
adománya 30, B.ich Testvérek 5. OTT 27.30, Erdélyi
Női bund
.
. P 7 0 . — t ő i J Bőrkabát
. . . P 3 0 . ~ tői
András 5. Bruckner Testvérek 10 nenaő.

^ARACSONYRA

ajándéktárgyak
legolcsóbban

WIRTH és RENGEY Széchenyi tér 5. szám

liasználto ki o pénzszűkét!
Blau Iqnálz

Df!
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MAKÓI

MAGYARORSZÁG

HÍREK

Makói szerkesztőség, fiókkladóblvatal, hirdetésiéi vétel: Városi Bérpalota, telefon 270.
Január 7-én nyílnak meg a makói gyermekkonyhák. A téli inségenyhitő akció legjobban bevált esziköze a szegény gyermekebédeltetís. A gyermekebédcltetés az idei téli szezonban január 7-ével
kezdődik meg Ezen a napom nyilnak meg az eddigi
számban és helyen a gyermekebédeltetők s ugyanezen a napon indul a „Zöldkereszt" gyermekebédeltető akció, amely a kórházban fog működöd és
száz makói szegény gyermek részére biztosit szigorú orvosi előírások szerinti reggeli és ebédélelme zést
Galamb-, baromfi- és házinyulkiállitáa. A makói
galamb-, baromfi- és házinyultenyésztők egyesülete
által rendezett karácsonyi kiállítást vasárnap délelőtt nyitotta meg a Szegedi-uccai állami elemi iskolában Nikelszky polgármester. A kiállításon,
amelyet a makói hírneves purszli galambok dominálnak, nemcsak makói, de a környékből és távolabbi vidékről is gazdag és szép tenyészanyagot
hordtak össze a kiállítók.
Hirek a rendőrségről. Két ablakbeverésről tettek jelentést a rendörségen. B a 11 a Elekné Berosényi-uoca 6. szám alatti lakosnak két nccat ablakát, özv. K ö t e l e s Sándorné Toldi-ucca 22. szám
alatti lakosnak pedig három ablakát verték be az
éjjel. — W e i n b e r g e r Hermann Deák Ferencuccai kereskedő üzletéből tegnap több kötött áru
tünt é l
Hirtelen halál. Liget-ucca 54. szám alatti lakásán vasárnap hajnalban halva találták Nacsa Péter 76 éves gazdát. A holttest az ágy előtt a földön
feküdt olyan helyzetben, amelyből arra következíet
a rendőrség, hogy a halált nagy tusakodás előzhette meg A boncolás azonban szivszélhüdést állapított meg a halál okául.
A gazdával vitette el a malomba a kicsalt bneát. Szecskó Gábor 21 éves földeáki fiatal gazda
két mázsa búzát hozott be a vasárnapi makói piacra. A szép tiszta búzára hamarosan akadt vevő,
aki feltűnően kevés alku után megveitte a búzát,
csupán annyit kért, hogy Szecskó Gábor szállítsa
be a Landeszman-malomha, ahol meg akarja őröltetni. A beszállítás meg is történt. A búzával a vevő ment be a malomba, Szecskó pedig a kocsin várt
a pénzre Egyldeig várt, majd makor csak nem
hozta a vevő a pénzt, benézett a malomba, ahol
azt t felvilágosítást kapta, hogy a vevője nem őröltetni hozta a buzót, hanem eladni. Az árát fel is
vette s a pénzzel a zsebében már egy félórával
előíbb eltávozott az iroda kapuján. A furfangos osaló egy szegény béres embert károsított meg Mert
Szecskó nyári keresetét hozta a makói piacra, hogy
karácsonyra ruhát és élelmiszert vásároljon osaládja számára. A rendőrség nyomozást Indított a
csaló kézrekeritése érdekében.
Allamszámviteli vizsga. F u z á k Sebestyén városi alszámvevő az áilamszámviteli vizsgát Budapesten sikerrel letette.
Anyakönyvi hirek. Házasságra Jelentkeztek:
Len János Balla Annával Házasságot kötöttek:
Rédai József Helenbai Máriával, Zahári István Helembai Amnával, Kecskeméti István Erdélyi Máriával Elhaltak; özv. Diós Sándorné Budai Mária
51 éves korában Kálvária-ucca 50 szám alatt, özv.
Patkós Ferencaé Szabó Rozália 72 éves korában
Király-ucca 2. szám alatt

Őrlet szerez ds löt w ,
ha napirt és Írószert, karácsonyi és ni évi ajándékot a Katolikus Népszövetség áVal Kossuth
Lajos-sngdrut 8• szám alatt léesitett

„Szent Imre" T á r s a M
könyv-- papir és játékáru kereskedésien vesz!
Az üzlet tisz'a hasznából
a , szegénysorsu>
vagy elhelyezkedni nem tudó ifjúságot óhait
támotratnl a Katolikus Népszövetség Csanádegyházimegyei Szervezeteinek Kormányzó-Bizottsága-

Hagy vátaszfék!

O'csú árak!

Aranyból,

ezüstből

olcsó
a j á n d é k t á r g y a k
Ezüsl ceruza 2 - P.
Ezüst fésű 160 P.

Rosenberg Béla
órás és ékszerésmél, Károlyi

9
Árpád karáosonyi verseket mond. 18.05: Kerpely
Jenő gordonkázik, zongorán kiséri Polgár Tibor
18.30; Üzenet Betlehemből. Tóth Tihamér dr. elő
adása. 19: Harangszó az Egyetemi templomból IS
óra 15: Szakolczay -Riegler Ernő orgonahangver
senyének közvetítése a Zeneművészeti Főiskola
nagyterméből. 20.10; Hanglemezek. 24: Egyházi
ének és szentbeszéd a Regnum Mariamim kápolnából
Külföld. Bécs. 20.35; A bécsikamarazenekar ka
rácsonyi hangversenye. Prága. 24.05: Éjféli mise e
kereszteslovagok templomából. Róma. 20.25; Karácsonyi hangverseny.

Tösssde

ucca 1.

S&infpáa:
é s

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 16.65-16.95, dán kor. 74.30-75.10, belg:i
56.90 -57.50, cseh korona 14 15-14 35, dinár 7.807.95, svéd kor. 85 85 -86.75, dollár 337.20-341.20.
kanadai dollár 329 00-3?9.00, francia frank 22.3022 50, hollandi forint 229.10-231.10, lengyel zloty
63.90—64.50, leu 280-3.00, leva 4.00-4.15, lira
29 90-30 25 (az 500 és 100 lírás bankjegyek kivé
telével),
német
márka
norvég
korona 83.70-84.60, osztrák schilling 80.00-80 70.
svájci frank 110.70-11165.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzési
Buza tiszai 77 kg-os 18.15—18.55, 78 kg-os 18.3o18.60, 79 kg-os 18.40-18.75, 80 kg os 18.65—18 95
felsőtiszai 77 kg-os 17 85-18 05, 80 kg-os 17 9518.15, fejérmegyei. dunántuli 77 kg-os 17.50-17 85
78 kg-os 17.65-17 80. 79 kg-os 17.80-17.95. 80 kg-o<
17.90-1805. Pestvidéki rozs 1620—1630, egyéb
1625-16.45, sörárpa L 19.00-2000, takarmányárpa L 1690-1710, zab l 17.55-17.70, ujtengerí
13 60—13.70.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza egyenetlen Dec. lo4 egynyolcad—egynegyed, máj. 995—
háromnyolcad, jul. 89.75—ötnyolcad. Tengeri tartott. Dec. 58.5, máj. 59 ötnyolcad, jul. 61. Zab alig
tartott Dec. 26 háromnyolcad, máj. 28, jul. 28.5,
Rozs alig tartott. Dec. 51.75, máj. 52.5, jn.l 52 ötnyolcad

M ü v é s s z e i
HETI

M080B:

Kedden délután- Babszem Jankó.
Karácsony
délutáni előadás. Filléres helyárak.
Kedden este; Nincs előadás.
Szerdán délután 3 órakor: Aki mer, as nyer.
Mérsékelt helyárakkal.
Szerdán délután 6 órakor: Sonja. Rendes helyárakkal.
Szerdán este 9 órakor: Sonja. Rendes helyárakkal
Csütörtökön délután 3 órakor- 8 ember a hóban.
Mérsékelt helyárakkal.
Csütörtökön délután 6 órakor: Sonja. Rendes
helyárakkal.
Csütörtökön este 9 órakor: A táncoló város.
Rendes helyárakkal.
Péntek este: Kontnsovka. Operettnjdonság Gon
baszöpri Ella felléptével. Páros bérlet 16. Rentes
helvárak.
Szombaton délután: Ezüst sirály. Operett. Filléres helyárak.
Szombat este: Kontnsovka. Gombaszógi Ella felléptével. Páratlan bérlet 16. Rendes helyárak.
Vasárnap délután: Kontnsovka. Gombaszögi
Ella felléptével. Délutáni bérlet 12 Rendes esti
helvárak.
Vasárnap este: Kontnsovka. Gombaszögi Ella
felléptével. Bérletszünet, rendes helyárakkal.

Felhívás!
NagyszöHösi Erzsébet RáikócrHíoca 66- «aalatti üzletét átvwmi szándékozom- Esetleges
hitelezői 8 napon belül Jelentsék be követeléseiket, mert azontúl figyelembe nem veszemT Ó TH ANDRÁS. Csaba-uoca 71.

A színházi Iroda hir.ei
A Jó gyermekek karácsonyi ajándékalt

15877—1935. vh széna.

Ha délután fillére« hely árakkal!!

BABSZEM JANKÓ
A címszerepben: Ve«zely Pali bácsi, a többi
szerepeket Mlndszenthy M_, Eőry EL, Vágó,
Bibary, Deréky, Zilahy játszák.
Karácsony finnepén egyetlen szép ünnepi szórakozás a szinház előadásait megnézni.
A karácsonyi előadásokra előre váltsa meg a
jegyét, mert t nappali pénztárnái állandó tömeg
várakozik.
Gombaszögi Ella a legdivatosabb fllmszinésznő.
Gombaszögi Ella legragyogóbb vígjátéki művésznő.

R á d i ó
Budapest I. 12- Déli harangozó az Egyetemi
templomból. 12.05: Inselt Kató zongorázik. 1300:
Hédervári Ferenc és Hédervári Béla cigányzenekara. 16; Mindenki karácsonyfája. Közvetítés a
Nemzeti Muzeum előtt a Magyar Távirati Iroda
és a Magyar Rádió által (elállított karácsonyfa
mellől. 16.45: Pontos időjelzés. 17.05: Enyedi betlehemi ének Feljegyezte Berde Mária. 17.45; Odry

Árverési hirdetmény.
!

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. tc.
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a
szegcdi kir. járásbíróság 1935 évi 50720. soámu
végzése következte b n dr. Schultz Károly ügyvéd
által képviselt Magyar Fémlemezipar r t javára
325 P 25 f. és járulékai erejéig 1935. évi november hó 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás
utján felülfoglalt és 351fl pengőre becsiült következő ingóságok, úgymint: üzletberendezés és különböző áruk, nyilvános árverésen eladatnak. Ai
árverés az alább megnevezett foglaltatók javára is
elrendeltetik, amennyiben követelésük: még fennáil.
Ezen árverésnek a szegedi kiír. járásbíróság
1935. évi Pk. 50720. számú végzése folytán 325.25
pengő tőkekövetelés, ennek 1935. évi április hó
17 napjától járó 5 százalék kamatai és eddig őszszesen 112 P 64 f. bíróilag már megállapított s a
még felmerülendő költségek erejéig Szeged, Tisza
Lnjos-körút 55. sz. alatt leendő foganatosítására
1935. évi december hó 28. napjának délelőtti egynegyed 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz vemvi
szándékozók oly megjegyzésed hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok az 18ft I X. tc. 107., 108. §-ai
értelmében készpénzfizetés n -Uett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén ber^Tron alul is, de legfeljebb a becsérték kétharmadáért el fognak adatni.
Kelt Szeged, 1935. évi november hó 22. napján.
Dr. Szentannay, kir. bir. végrehajtó.

Nagy kedvezmény a C é f r c a ^ r c r s z á g fioszfriába ulazó olvasóinak!
1. 60 százalék hedvezmenn az osztrák vasutaknál a Visszautazásnál
2. so százatek Kedvezmény a vasúti kirandoáisoknái.
5. Telies vízummentesség.
4. io százaiek kedvezmény a hotelokban Cs penztökDan.
5 2 5 - s o százaién kedvezménv a sz?ntiáz- és üocertíefiüehnfil.
6. 25 százalék engedmény az autóbusz körsétáknál, Sfb.

A kedvezmények 1985 december l-t61 1986 május l-ig érvényesek. A fenti kedvezményeket nyújtó „télÍMtoonuár
lapunk kiadóhivatalában!

lengőért kapható1'

OÉI M A G Y A R O R S Z Á G
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Sport
Viharos tanácsülés a DLASz-ban
Nem egységes már a „Vidéki blokk" — Dr. Tóth Gyula emléke
és olimpiai fogadalomiélel a tanács előli
Az az elégedetlenség, amely a DLASz vezetősége ellen megnyilvánul, vasárnap ujabb állomásához érkezett. Elérkezett az az idő, amikor
az ellenzék annyira erősnek érezte magát, hogy
nyíltan, ülós keretében intézzen támadást az ellen a funkcionárius ellen, akinek működése ellen a legnagyobb a kifogás. És ezt a támadást
nem szegedi vezető intézte dr. G i d ó f a l v y
Pál ellen, hanem az egvik vidéki funkcionárius,
;;ki valamikor — szintén tagja volt a „Vidéki
blokknak".
A vasárnapi forgalmas DLASz-nap reggel 8
órakor kezdődött, amikor a szegedi és vidéki vezetők összeültek, hogy az alosztálvbeosztás kérr
dését megbeszéljék.
Ami« egyes sportvezetők az alosztálvbeoszi:is kérdéséről tárgyaltak, nddig a DLÁSz-ban
elnökség tartolt ülé-t. Az ülésen szóba került
¡tz elnökség elleni bizalmatlansági inditvány is.
elnökség megállapította, hogy a bizalmatlansági indítványt nem irta alá az egyesületeknek egybarmadresze, illetve a javaslaton két
aláírás érvénytelen.
Az elnökségnek ez az álláspontja feltűnést
keltelt. Érdekes, bogy a bizalmatlansági indítvány szabályszerűségének elbírálásánál két
egyesületet számításon kívül hagytak, de a taglétszámból nem vonták le a két klubot, ezáltal
nem volt meg az egyharmad többség. Más lapra tartozik ezután — mondotta az egyik szegedi funkcionárius —, hogy az elnökségnek joga volt-e az ellene intézett javaslatot elbíráj-d.
Ha nem szabályos a javaslat — folytatta informátorunk — miért vetette fel saiát maga ellen a bizalmatlansági kérelmet? Ebben a formációban mindenesetre szebben néz ki a probléma megoldása. A januári rendkívüli közgyűlés meg fogja tenni kötelességét.
A tanácsülés ünnepélyes aktussal kezdődött.
D e n k Ferenc társelnök meleg szavakkal parentálta el dr. T ó t h Gyulát, a DLASz elhunyt
elnökét. A tanácstagok a megemlékezést állva
hallgatták végig. A kegyeletes aktus után az
olimpiai keretbe beosztott déli játékosok: dr.
Tóth, Kovács I., Bukoveczkv- (KEAC), Baróti
(SzAK) és Klimcnt (KAC) F ü r s t György főtitkár előtt letették a fogadalmat.

gyalni és kijelentette, hogy a bíróság előtt vess
magának elégtételt Rizsányi támadásáért.

Aliiig a túrából — tura lesz
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Apróhirdetések
Tanulópad

ITTT

mindenkora tanulónak,
megfelelő szabályozható á'litással, amellyel
elérhető az egyenes test
tartás és a szükséges
szemtávolság, ugy olva
sásnál, mint Írásnál. —
Darabja
30.— pengő.
WIRTH és RENGEY,
Széchenyi tér 5.

Bútorozott szobát keres
állami tisztviselő. Cim
leadandó Dél magva rfió!;, Mars tér 9.
Bútorozott szoba kiadó
fürdőszoba használattal.
Cserzy Mihály ucca 3
Hálószobalámpa eladó.

Foglalkozás

Vastag és vékony
dorongból
bükk,
gyertyán, tölgy

Kifutó

vágott fa 3.40
Berlini-kőrat 33., Fatelep, Csekonics ucca
3., Fásptnce. Telefon
2800.

salát

Az a nagy küzdelem, amelyet a Szeged FC
Kerékpárra!
a téli tura erdekében folytat, szinte a nyilvájanuár l-re
nosság szeme előtt játszódik le. Meg lehet állapítani, hogy ez a küzdelem még egy bajnoki
meccsnél is nehezebb. A közönség arról értesül,
bogy csapatának ázsiai és afrikai túrája van és
a kiadóhiva'alban.
boldog, mert biztosítottnak látja a klub zavartalan tavaszi működését. A számításokat azonban keresztülhúzza a hatósági rendelkezés;
Jólrása
fia-a!nincs beutazási engedély. A politika és a sport
szembekerült egymással. Telefonbeszélgetések,
táviratváltások következnek ezután; közel 500
pengő már a kiadás, tura azonban még nincs.
vagy
l e á n y
Végre Spanyolország meghívta a Szeged FC-t
három játékra, ez azonban kevés. Nagy az öröm
néhány napi muna Szeged FC-ben, amikor Párma és Biella bekára felvéieiik. Cim
jelentette igényét a szegedi csapat vendégjátékára. Hétfőn utazik a csapat — adta ki a ren- a
kiadóhivatalban.
Szegeden volt: Párma lemondta a meccset,
APÁS-VÉTEL
delkezést a vezetőség. És a csapat még hétfőn is
Biella egyedül pedig nem kellett a Szegied FC
nek...

felvéieiik

Most telefonutasitás ment Tibor
Gézának:
Franciaországban kel! kísérletezni. Ujabb 300
pengő kiadás és sikerült három meccset szerezni a Szeged FC-nek. Ebben a pillanatban hat
mérkőzésből áll a Szeged FC téli túrá ja, amelyre a hét végén utazik el a csapat.
A játékosok a nagy bizonytalanság ellenére
is szorgalmasan készülődnek — a túrára: vasárnap kiadós kondíció- és labdagyakorlatokat
végeztek a SzAK-pályán. Kedden délelőtt 10
órakor ujabb tréning lesz.

A szegedi Sajtos a salgótorjáni állásból Kecskemétre megy futballozni. Jelentettük^ S a j t o s ,
aki egyike volt a Salgótarjánba távozott szegedi
játokosoknak, levélben közölte a Vasutassal, hogy
ha állást szerez neki, ismét hajlandó színeiben szerepelni. Sajtos kérését a Vasutas nem tudta teljeAmi ezután történt a tanácsülésen, az két
síteni, de tudomást szerzett az ügyről a KAC,
szembenálló tábor harca volt. Az első vihar a
amely nyomban összeköttetésbe lépett a játékospénztárosi jelentés felolvasása utá-n tört ki.
sal. A tárgyalások Sajtos és a KAC között már
P o l g á r József, G y a r m a t h y Mihály és igen előrehaladott stádiumban vannak, ugy, hogy
rt i z s á n y i László egyes tanácstagok utikölt- a futballista a napokban már Kecskeméten le«z.
ségmegtéritését kifogásolta. Különösen dr. Sa r- Ha Sajtos tényleg a KAC játékosa les®, érzékeny
kadv
Ferenc és Á b r a h á m
Gergely uti- veszteség éri a Salgótarjáni SE-t, amennyiben köszám Iáját kifogásolták és azt nem voltak hajzel egy évig állást biztosított a szegedi játékosnak,
landók tudomásul venni. Tekintettel arra, hogy akiről a Vasutas már régen lemondott. A KAC-ban
a vélemények eltérőek voltak, szavazással dön- rövidesen nem lesz kecskeméti játékos..
tőitek. A szavazás eredménye bebizonyította,
Turamérkőzések. Athén: Újpest—Pamatáneiko«
hogy a „Vidéki blokk" erősen vesztett tekintélyéből: heten a jelentés tudomásulvétele ellen, 1:1 (1;0). A mérkőzést a göróg trónörökös is véhp|<>n mellette szavaztak, A kérdést dr. Gidófal- gignézte. Cannes: AS Caunxes—Kispest 1:1 (1:1).
Az amatőrök tavaszi szezonja. Alig fejeződött
w Pálnak kellett eldönteni és a kinevezett elnök
természetesen akceptálta Sarkady és Ábrahám be az amatőrbajnokság őszi fordulója, az alssököltségszámláját és tudomásul vette az erről vetségben máris hozzákezdtek a tavaszi szezon
előkészítéséhez. Az előkészületekre az olimpiász
szóló jelentést. Győzött a „Vidéki blokk" ál
láspni t ja. ez azonban egv elkövetkezendő vere- miatt van szükség, mert az MLSz elrendelte,
hogv 1936. május 31-ig be kell fejezni a futség j e l e . . .
ballbainokságot. Bár mindenki tisztában van
Fürst Győrgv főtitkár kitűnően összeállított azzal, különösen a déli kerületben, hogy nem
jelentését egyhangúlag elfogadta a tanács, lehet máius 31-ig lebonyolítani a meccseket,
amelynek ezután az SzTK-nak az alosztálybe- mégis az utasítás szerint járnak el Éppen ezért
osztásra vonatkozó indítványát kellett volna a DLASz
felhívta
az egyesületeket, hogy
tnrgvajni. A kinevezett elnök az ügy tárgyalá- a
tavaszi
meccsekkel
kapcsolatos minsát a januári tanácsülésre halasztotta, mert a den
kívánságukat
keddig
közöljék az
javaslatot alaposan kell előkészíteni.
atszövetségsel,
mert
ezután,
épp--n » z
olimpiai előkészületek miatt, nem lehet semmiAz interpellációk során Rizsányi, a Reménység képviselője kért engedélyt a felszólalásra. féle előterjesztést tenni a sorsolásra, amely jauunrban lesz. Tekintettel arra, hogy május
Dr. Gidófalvy Pál az alapszabályokra való hivatkozással először nem adott engedélyt a fel- 31 -ig a jelek szerint, nem lehet befejezni a bajnokságot. a DLASz-ban felvetették azt a terszólalásra, de hosszas vita után engedélyt adott
Rízsányinak
beszéde
elmnodására.
Rizsá- vet, hogv csak azok a csapatok iátszák le a
nyi
egv cl»*>a«Tedett
sportvezető
sulvos megállapított terminusig meccseiket, amelyektámadása
vett
dr. Gidófalvy
Pál el- ben olimpiai kerettagok szerepelnek. Beavatott
len. Kérte a v ^ s o t , feiezze ki rosszalásót dr. helyen ugy tud iák, hogv a déliek életrevaló javnslatát az MLSz magáévá teszi.
Gidófalvy val szemben, aki annak idején kíméletlen támadásokat intézett dr. Tóth Gvula
Kispest—FC Arras barátságos meccs lesz ked!en. A „rosszalás" kifejezésére nem kerülhetett der Arrashan, szerdán már hat magyar csapat
sor. mert Gidófalvy nem engedte az ügyet tár- szereDel külföldön. •
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> vei-telin, rizling 60, sil
! ler 56 fillér literje. Újra eladóknak alku szerint.
Ugyanott eladó
: üveg- és teleajtók, fe. hér zománcos Meidinger kályha és 20-as számú húsdaráló. Sándor
i Kálmán, Korona u. 11.
Égy Singer central bobim
i női varrógép eladó. —
i Csongrádi sugárut 8. —
| Bogyay.
Olosón eladók zongora
és fiatal szép fiikuszok.
Fodor ucca 17. I.

Házal

Majdnem uj
szmoking
és két női estélyi ruha
eladó. Bitó szabó, Dugonics tér 1.

legktanyvbbm eladhat
vflhét
he meghirdeti a
Délmagyarország
•príhirdtftéMl kOifltt

Figyelem I Elsőrendü
mangalica
ZSIftSERTÉSEK
legolcsóbb nap! árban
kaphatók
Vácináll. —
Szatymazi-ucca 55 ÍJ o.
sertésvágást,
géppörzsölést
és füstö'ést
vállalok szakszerűen.

Eladó egy fekete szilszkin bunda és egy uj
posztóruha. Wolí, Polgár ucca 31 szám.
t Legmagasabb áxat fize*ek használt tárgyakért
és ruhákért. Csehó, Attila u. &
Többféle ebédlő s z í
nveg eladó. Fischof, —
Mikszáth K. u. 22,

N a ^ y b a n é s

kicsinyben
méz
mák

d'óbél

mazfo'a

riAOY
ALBERT
vnlÄrl»

Egész uj kari'kahaiós
varrógép eladó. Fischöl
Mikszáth K. u. 22.

KÜLÖNFÉLÉK
Jazz alkalmi mulatságokra, Szilveszterre is.
Berger, Boldogasszony
sugárut 16.
Rheumósok!
Decemberben
minden
gőzvendég ingyen használhatja a Kakasszéki
iszapmedencét
a
Tiszaparti gőzfürdőben.

Felelői nzerkMitő: PÁSZTOR JÖZflKP
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorszáf
Hírlap- és Nyomdavátlatat R t könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Nándor

HÖLGYEIM!

frizurák,
szakszerű hajfestés olcsé áron.
Csakis id. Gottschallnál,
Modern

speciális hfilgyfodrász és kozmetikus, Br. Jrtsika u. 24,
A karáosonyi üi nepek alatt

B O R
BÍl'er 5« fillér
febör 70 lilKr

ucskánál.
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Szeged,
Kálmán u, 2/b

