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ros helyett, hogy ne a Szent István-teret tölt- felügyeletnek ezt a módját. Mint ahogy masék fel, hanem — mondjuk, — épitsen a vá- gunk, akik az önkormányzat gondolatának és
predesztináros tetőszerkezetet a Tisza fölé, hogy esőben rendszerének szinte már
meg ne ázzon az öreg folyó. Az önkormány- c i ó s hivei vagyunk, nem kifogásoljuk azt,
A város polgármestere, mint egy elölte zatban élő polgárság azt határozza el, hogy hogy a törvényhozás a városok számvevősémegjelent küldöttségnek elmondotta, a leg- keramitfal kövez ki egy uccát, a belügymi- gét államosítsa. Ha ez az államosítás azt jeközelebbi napokban össze fogja hivni a vá- niszter a határozatot felülvizsgálva majd ugy lenti, hogy az ellenőrzők függetlenekké válrosrendezési bizottságot s a bizottság ö t - dönt, hogy topekából készüljön el a burkolat. nak az ellenőrzőitektől s nem jelenti egyben
é v e s v á r o s r e n d e z é s i t e r v kidolgoBármilyen bölcsen s bármennyire is csak a azt is, hogy a városi önkormányzatok vazásához fog hozzákezdeni.
fejlődés érdekeire tekintettel készíti is el a gyonkezelése megnehezül s ha a városok álEzt az elhatározást, mint a szisztematikus város a maga városfejlesztési programját, ez lami számvevősége nem alakul át nyíltan,
munkatervnek egy fázisát, természetesen a program csak addig marad az övé, amíg vagy titokban utolványozó hatósággá, akkot
csak helyesléssel fogadhatjuk. Régen elmúlt megvalósításához hozzá nem kezdenek. Ha mi, az önkormányzat megalkuvás nélküli híaz ideje annak, hogy a városatyák torkának hozzá akarnak fogni, akkor jön a belügymi- vei is sürgetjük ezt a reformot. De, — a d belvilága s hangjának ereje szabja meg a fel- nisztérium és — betekint. De ha még « v á - j á k v i s s z a a m a g y a r p o l g á r o k n a k
töltésre i t é l t , vagy kikövezéssel j u t a l ma - r o s é l e t é b e tekintene be, ha a városi pol- a z ö n á l l ó g o n d o l k o d á s n a k é s ö n z o 11 uccák sorrendjét. Valamikor a legjóhi- gárság é r d e k e i b e hatolna be ez a bete- á l l ó c s e l e k - v é s n e k m i n d e n n a g y szemübb idegen a városban sétálva, meg kintés, ha a betekintés nyomban m e g é r - k o r ú p o l g á r t m e g i l l e t ő j o g á t s ím
tudta állapítani, hogy h o l l a k n a k a v á - t é s és m é l t á n y l á s keletkeznék, senki ezt visszaadják, akkor alkothat és teremthet
r o s a t y á k s melyek azok az uccák, melyek nem is kifogásolhatná az ellenőrzésnek ás a város s előkészítheti jobb és szebb jövőjét.
nélkülözik a patrónusokat.
A régi, patriarchális világban volt ez igy,
amikor még patriarchális volt a viszony és
patriarchálisak voltak a visszaélések is. Hol
vagyunk már ezektől a régi jó békebeli időktől. De akármennyire eltávolodtunk is tőlük,
olyan messzire nem jutottunk el, hogy a pillanatnyi rögtönzések idejét a rendszeres munka
korszaka váltsa fel. Még mindig — kérelmeSulyok Dezső interpellációja a szolgaiéiba közélet egyes
ket teljesít a közigazgatás, vagy panaszolt
felenségeiről — A miniszterelnök a szervilizmusról, a besérelmeket szüntet meg s még mindig k í súgókról,
a panamákról és a szervezkedésről — „Szerv ü l r ő l é s b e l ü l r ő l t á m o g a t o t t elővezkedéshez mindenkinek joga v a n "
terjesztések szolgáltatják az alapot a városrendezési elhatározásokhoz. Most — helye„Nem vagyok ha|landó a köztisztviselői tőrvényi megváltoztatni"
sen — minden indítvány, amelyik uccák feltöltését, terek rendezését, vagy uccai burko(Budapesti tudósítónk telefonjelenté»«.)
Moz- , nyugdíjazásról szóló szakaszt, mert a törvény
latok létesítését sürgeti, a városrendezési bizottság elé kerül s ez a bizottság lesz híva- galmas interpelláció« napja volt szerdán a kép- kiszolgáltatja a közalkalmazottakat a mindenviselőháznak. Olyan interpellációkat terjesztettek
tott arra, de ennek a bizottságnak lesz köte- elő az ellenzéki képviselők, amelyek az egész vo- kori hatalomnak,
lessége is az, hogy a magánérdekeket, meg- nalon nagy érdeklődést keltetteik, de as érdekessé- i , G ö m b ö s Gyula miniszterelnök azzal válaszolt, hogy a tisztviselők magánérdeke melhallgatva és mérlegelve, a közérdek szolgá- get még fokozta az a tény, hogy Gömbös minisz- j lett van egy közérdek is és elsősorban ez a
latába fogja össze. Az indítványok jók lesz- terelnök kétszer is felszólalt. Hosszabb beszédet mérvadó a kormány számára, a közérdek penek arra, hogy a figyelmet felhívják s ráte- mondott S u l y o k Dezső interpellációja után, dig megkívánja, hogy a köztisztviselőtársadareljék a megoldandó feladatokra, de nem az amelyben az ellenzéki képviselő több feltűnő köz- j lomban egészséges szelekciót vezessünk be és
indítványok és nem az indítványozók fogják életi jelenséget tett szóvá. A miniszterelnök igen 1 éppen ezért helyesli, hogy azokat a tisztvisemegszabni a munka rendjét és a munkálatok részletesen felelt a felvetett kérdésekre, kitért a löket, akik nem ütik meg'a mértéket, nyugdíközszellemen kívül a szervezkedés kérdésére Is. A
egymásutánját. Az ötéves munkaterv gondo- hangulatot nem egyszer tarkították élesebb közbe- jazzák. Ennek a végrehajtása különleges komitékra van bizva. Miután a kiválasztás az orlata igy vonul be — nagyon messze idegen- szólások; feltűnést keltett azonban, hogy a kor- szág
érdekében áll, nem hajlandó a törvényt
ből a szegedi közigazgatásba.
mánypárti többség nem hosszabbította meg Su- "megváltoztatni.
Ámde, — ha a város a legnagyobb körül- lyok beszédidejét, amikor válaszolni akart a miS u l y o k Dezső
tekintéssel, szinte bírói funkció végzésével niszterelnök beszédére.
mérlegelve a kérelmeket és igényeket, állaAz ülésről
a magyar közélet általános színpítja meg a városfejlesztés ötéves munkatervonalának leromlásáról
részletes jelentésíink
vét s ha, ami ezerszeresen nehezebb feladat
lesz, biztositja az ötéves program végrehaj- a következő:
interpellált. Kötelességének érzi, hogy figyeA képviselőház szerdai ülését délután 4 óralemmel kisérje azokat a jelenségeket, amelyek
tásának pénzügyi alapját is, mi történik akkor^ ha a felügyeleti jog körén belül a belügy- kor nyitotta meg S z t r a n y a v s z k y Sándor az ország jövőjét veszélyeztetik. Részletesen
elnök. Folvtatták a hitbizományi javaslat vitáfoglalkozott a szolgalelküséggel, a besúgókkal,
minisztérium szakreferense meg fogja akadá- ját.
a sorozatos önkormányzati panamákkal, a
lyozni az okos, hasznos és üdvös tervnek
Festetich
Sándor gróf arról beszélt,
MABI-gyógyszerszállitások ügyével. Kérte a
végrehajtását? A belügyi államtitkár ur a mi- hogy ellenzéki szempontból alig képzelhető el miniszterelnököt, adjon olyan irányzatot a kornap az autonómia jogköréről szólva, azt mon- hálásabb feladat, mint a hitbizomány bírálása. mányzat szellemének, hogy ezek a hibák ne
dotta, hogy a belügyminisztérium nem foszt- Régebben állandóan támadták a nagybirtokot, terjedjenek tovább.
ja meg a városokat önkormányzati joguktól, különösen a kötött birtokok rendszerét, ugyanmindössze annyit tesz csak, hogy b e l e n é z akkor azonban óriási ipari vagyonok képződGömbös miniszterelnök
számadásaikba. Aki egyetlen év közigazga- tek. Azzal fejezte be beszédét, hogy a javaslat
megegyezik a nemzeti szocialisták felfogásával
válaszolt az interpellációra.
Nem vállalhatja
tási eseményein néz csak végig, az jól tudja, és azért azt elfogadja.
a felelősséget azért, amit a kormányon kiviil
hogy mit jelent ez a b e t e k i n t é s . A belG ö r g e y István arról beszélt, hogy a maálló okok idéztek elő, mert a magyar közéletre
ügyminisztérium azt hiszi, hogy b e t e k i n t ,
ar nemesség és a jobbágyság jobban összenemrsak a kormány, hanem maga a magyar
holott átalakít, átformál, átalakít, átgyúr
errt egymással, mint bárhol a világon. A maközélet is formáló hatással van. Igy a kormindent, ami elébe kerül. A belügyminiszté- gyar nemesség önként mondott le a jogairól és mánvnak az ellenzékkel közös a felelőssége.
rium a betekintés jogcímén arra vállalkozik, magához emelte a jobbágyságot
— Természetes, hogy a kormány hivatott elEzután áttértek
hogy gondolkozzon és cselekedjen a gyámsásősorban őrködni a közélet tisztaságán. Azt hiszem, hogv mióta kormányon vagyok, a leghagára bízott, önrendelkezési jogától megfoszaz interpellációkra.
tározottabb stílusban igyekeztem ezt megvalótott város helyett. A város elhatározza majd,
sítani. Az a körülmény, hogv az utóbbi időbér
hogy feltölti a Szent István-teret s a belH o m o n n a y Tivadar arra kérte a kor- a sajtóban hirek jelentek meg arról, hogy ebügyminiszter nem a számadásokba, de az ira- mányt, hogy von ja vissza az 1934. évi köztisztben a városban, vagy ebben a közületi on vize»
tokba betekintve uev fog — határozni a vá- viselői törvényt, vagy legalább is a kényszer- gálát indult meg, az a kormánvzat ji\á r, i ir
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ható. A képviselő ur kijelentette, hogy magas
szempontok jegyéhen vizsgálja a közéletet. Én
ezzel a szemponttal teljesen azonosítom magam, ezt a beállítást helyeslem, de nem helyeslem az egész interpellációt, mert éppen az ellenkező hatást váltja ki, mint szándékolt.
— Ugy látszik kellemetlen! — kiáltották
közbe a baloldalról.
— Nekem nem kellemetlen — felelte a miniszterelnök —, de hogy az országnak nincs
hasznára, az biztos. A képviselő urnák joga
volt ezl az interpellációt elmondani, de kérdezem, elmondana-e a Házon kivül, ahol a bíróságnak volna szava a képviselő nrhoz?
(Nagy zaj a baloldalon.)
— Tizenhat évet töltöttem a közéletben. Akár
az ellenzéken voltam, akár a kormánypárton,
nem emlékszem arra. hogy valaha is könnyelmű
kézzel nyúltam volna bármilyen kérdéshez. Én
a magyar ügyet szent kérdésnek tartottam,
amely nem lehet alkalmas arrn, hogy . . .
P a y r Hugó (közbeszól): ...frázisokkal intézzék e l . . . (Nagy zaj a jobboldalon).
G ö m b ö s : ...hogy akármilyen politikaj tendenciákat gyakoroljanak egyes
képviselők,
még pedig nem a saját kánikra, hanem a nemzet kárára. Helyesen hangsúlyozta az interpelláló képviselő, hogy kénves kérdéshez nyul,
de bizonyítékokat nem szolgáltatott, mert ha
szolgáltatott volna ilyet, a kormány minden
rendelkezésére álló eszközzel lesú jt azokra, akik
visszaélnek.
— Most áttérek a képviselő ur által emiitett
egyik-másik kérdésre. Minden szervilis embert
utálok. Szóba sem állok azokkal, akik akár
haszonlesésből, akár spekulációból meghajlanak. Gerinces emberek nélkül, illetve gerinctelen emberekkel nehéz történelmi helvzetben levő nemzet nem építheti fel jövőjét. Ugyanez a
véleményem a névtelen levelekre és a besúgókra, mert ilyenekkel csak gyáva emberek élnek.
Sajnos, az utóbbi időkben többszőr láttuk,
hogy az ilyen feljelentések igazat tartalmaztak.
Ezt a stihist nem tartom helyesnek és felkérek
mindenkit erről a helyről, hogv minden névtelen levelet dobjon a papírkosárba. Megvetjük
mindazokat, akik az ilyen eszközökhöz nyúlnak.
— Mindazokhoz, amik az önkormányzatok
keretén belül történnek, — folvtatta a miniszterelnök — éppen azért, mert önkormányzatról
van szó. a törvény nem ad jogot a miniszternek
ahhoz, hogy döntő befolyást gyakoroljon. A
nepotizmusnak semmiféle formáját nem heIveselhelem. Egy vagv két állást az általános
ifjusági nyomorral összefüggésbe hozni nem
helyes. 2500 ifjút helveztünk el és felszólítottuk a munkaadókat, hogy folytassák az ifjúság
elhelyezésére szolgáló mozgalmat Meg kell állapítani, bogv a sokszor kifogásolt ipari vezetőférfiak a legjobb megértéssel ajánlották fel az
ujabb állásokat, még pedig nem olyanokat,
amelyek alamizsnát jelentenek, hanem amelyekben az ifjúság boldogulása biztosítottnak
látszik.
A kormánypárt szervezkedése
most már egv hónapja tart. Jelentem, hogy
pártunk tovább fog szervezkedni. Kijelentem
azt is, amit már többszőr hangsúlyoztam, hogy.
nem számitok az olvan párthívekre, akik spe-"
kulárióból, vagv konjunktúrából csatlakoztak
hozzánk. A köztisztviselőket szivesebben látom
munkahelyükön, mintha pártügyekkel foglalkoznak.
— Hasonló szervezkedéshez mindenkinek' loí«a van és felszólítom az ellenzéki pártokat:
szervezkedjenek hasonló stílusban, különösen,
ha majd megszületik az egységes ellenzéki
front.
— Meg fog születni! — kiáltották többen a
miniszterelnök felé.
— Az amnesztiarendelet kiadásánál a békülékenység szelleme vezetett. Annak bizonyítéka
ez. hogv az amnesztiában részesülő 234 égvén
közül 7.1 volt a Nen-hez tartozó, ellenben 159
ellenzéki pártok érdrkköréhez tartozott. A békét keresve, az osztóigazság iegvében jártunk
el tehát, amiért felelősség minket nem terhel,
fín tehát nem osztom az interpelláló felfogását
és nem látom a nemzet érdekét veszélvezfetve.
Csak arra vagyok kíváncsi — nem tudom hatalmon leszek-e még akkor — ha titkos szavalás melleit is többségbe kerülünk maid. mi
lesz az urak problémája? Amikor az ellenzék
és a kormánypárt teljesen egvtért abban a megállapításban! hogy nehéz történelmi időket
élünk és egységre van szükség, miért akarja az
interpelláló azt szuggerálni a nemzetbe, ami
hála Istennek nem sikerült, hogv tudniillik,
najok vannak. Elismerem, vannak gazdasági
bajok, de a nemzet szempontjából ma vesze-
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delmes a kérdések olyan taglálása, mint az
előbb történt. Az ellenzéknek nem lehet hivatása, szélmalomharcot folvtatni egy munkarendszerrel szemben, amely szerintem megdönthetetlen. Konstruktív munkára és összefogásra van szükség és ha majd újra eljön az idő,
Hogy ismét mérkőzünk, szabad lesz az nt az
arak részére Is. Félek azonban, hogy abban a
stílusban nem feltámasztó, hanem sírásó munkát végeznek.
S u l y o k Dezső szólalt fel ezután és kérté,
hogy a viszonválaszra szolgáló időt hosszabbítsa meg a Ház. A többség azonban ehhez nem
járult hozzá Sulyok erre kiielentette, eláll a
felszólalás jósától, mert a többség az egyedüli
fegyverlehetőséget megvonta tőle
R u p e r t Rezső
n MABI-gyógyszerszállltásolt
ügvét tette szóvá.
K o z m a Miklós belügyminiszter válaszában
kiielentette. hogy a vizsgálat folyik, de hoszszabb időt vesz igénybe. Ha a legesek él vebb hibát, vagy visszaélést derítene ki. az a legmeszszehbmenő következményekkel fog járni.
Csoór Lajos az¡t tette szóvá- hogy a bankok
az árveréseken megvásárolt ingaianolkat elvonják a telepítés elől azzal, hogv eladjákDarányi
Wdmflvelésfl rvt miniszter válaszában kijelentette, nem lehet kifogásolni, hogy a
bankok a megvásárolt földeket gfcdják, mert
nem hivatásuk a gazdálkodási- A konrnámy i-tt
csak a/nmyi* tehát, hogy a maga effővátsárlási
'ogát gyakoroljaJ8n I
Csiky Gergely
örökbeosü müvének
ffmvíltozats

Csoór Lajos második Interpeliáci ójában azt
kérte, hogy a vétségekre és kisebb jeflentfoégü
mulasztásokra, mint például a nemszavazás™,
terjesszék ki a közkegyelmet
Kozma Miklós belügyminiszter kijelentette,
hogy megfelelő formában haim,arosan megjelenik a rendelet, amely a kérdést rendeziPeyer Károly & szociáldemokraták vigadói
képviselői beszámoló gyűléséinek betiltásáról
interpelláltKozma Miklós belügyminiszter: Amilkor a
szociáldemokrata párt a Vigadóban gyűlést
akart tartami, a főkapitány az engedélyt nem
adita meg- A magam részéről helyeslem egl
az álláspontot
Belvárosban nem lébe* ilyen természetű gyűlést engedélyezni- mert a szódát
demokrata
párton kivül álló elemek
rendzavarását a pártvezet őség nem tuáta volna
megakadályozniKéthly
Anna szóvátette interpefflásójában,
hogy egyes magánbiztosító vállalatok nem engedik férjhez menni tiszhdselőiket,
ha pedig
mégis férjhez mennek, ellbocsájtják őket
Fabinyi
Tihamér pénzügyminlszteir hivatkozott a BIOSz levelére, amelyben kijelenti, hogy
soha nem hoztak olyan határozatot, amely megtiltja a féi jhezmenést. Az ilyen kikötés különben is 'érvénytelen volna a fennálló Jogszabályok szerbit Ndha törvényes Joga Tpnos beavatkozni adott esetben, 24 árán beWl módot
találna arra. Imgy megtanHsa a* oíyan biztosító váKlalatokat. a családi és szociális szempartok megvédésére> amelyeik enmdc a kptátességMcnedc nem feíeimeik megAz ülés ezután 9 órakor véget ért-
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A legnagyoba magyar együtt eaael.

Széchenyi

a súlyos zavargások

Kairó, január 29- A rendőrök és a deákok
szerdai összetűzése során 60 diák sebesült meg,
közülük ttz súlyosan- A sebesültek között van
Nahtas pasa. a wafd-párt vezérének egyik közeli rokona is- A kormány bezáratta az összes
főiskolákat és miiszaki
iskolákat
A rendőrség lezárta> az egyes egyetemi városrészekbe vezetlő hidakat- A lnyu«*aJanság

egyre nő a városban- mindenfelé
tüntető csoportok alakulnak
Hat tartomány4 kormányzó
azt Indítványozta a b<Mgym1n kritériumba»
hogy a területükön lévő főiskolákat kivétel né1kü1 zárják be- Erre a kérésre az a «ény adott
okot, hogy a zavargások
az egész
országban
tartanak és mindenfelé hatalmas
méreteket öltenek-

Ellentmondó jelentések
az afrikai frontokról
Abesszin Jelentós szerint isméi megkezdődött a gerillaharc, - olasz
telente* szerint állandóan tart az előrenyomulás
Addisz-Abeba,
január 29- A déli frontról jelentik, hogy Ras Desta
újból
gerillaharcokba
kezdett• ez felel meg legjobban az abesszinok
harcmodorának- Előhadát késeibb csoportokra
oszto^a fel, amelyeik könnyebben mozognak és
sikeresebben rejtőzhetnek el, azután rajtaütnek
az olasz csapatokon, hogy maguk után csalogassák az ellenséget a hegyek közé, aholl Ras
Desta seregének zöme állRas Makonnen hadereje
hir szerint közel
100-000 főnyi és ez a sereg már megérkezett a
Nejdjeili-i szakaszra- A két haderő közös offenzívával iparkodnak az olaszokat visszavenni DolóraAbesszin hivatalos
köz'emény jelenti: Az
északi fronton ismét megkezdődött
a gerillaharc- Egy abesszin portyázó különítmény megtámadott egy olasz járőrt, 10 olasz katonát
megöl1 és ötöt fogságba ejtett. Maka'le és Adua
között egy másik gerillacsapat
megrohant egy
kisebb olasz csapatot s ezaltoalommal sikerül*
Ót olasz tisztet fogságra vetniAszmara,
január 29- Addisz-Abebálból érkező
jelentéseik szeren* az abesszinek már maguk is
bevallják Deszta herceg vereségét és nem titkolják a hivatalos körök nyugtalanságátEgyes külföldi haditudósítók abesszin helyről
ugy értesülnek- hogy egyre homályosabb
a helyzet Borana tartománybanAz olaszok felderítést végeznek a Negcl'iből kivezető főúton egészen Vadaráig- Az abesszineknél
a hadtápszol-

gálat renákivüli
nehézségekbe
ütközik a nagy
esőzések miatt- Az olaszok a barcikoosik ós a
repülőgépek védelme mellett folytatják
előrenyomulásukat
— Daaa Parma
vidékén-

Kánya külügyminiszter
látogatása Londonban

Storhembergné), Edennél, Baldw nnál és Grandinál
London, január 29. K á n y a Kálmán külügyminiszter szerdán délelőtt S a r h e m b e r g
osztrák alkancellárral találkozott. Délben Sir
Róbert V a n s i 11 a r d külügyi államtitkár villásreggelit adott Kánya külügyminiszter tiszteletére, aki délután E d e n külügyminisztert látogatta meg, majd B a 1 d w i n miniszterelnököt kereste fel.
A magyar küldöttség feliratkozott a piemonti
hercegnél. Kánya külügyminiszter rövid londoni tartózkodása alatt kétszer találkozott
Grandi londoni olasz nagykövettel, további találkozás azért nem volt lehetséges, mert a
nagykövet Rómába utazott.
K e r e s z t e s F i s c h e r Lajos tábornok délután felkereste az angol hadügyminisztert,
majd Sir Archibald Montgomery tábornok ansol vezérkari főnököt.
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Kora tavasszal megkezdik a bajai
összekötői!?, a csorvai és a felsőközponti
keresztút épitését
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán déliben dr. P á 1 f y József polgármester elnökletével ülést tartott a műszaki és az útépítési bizottság, hogy felülvizsgálja a már régebben elhatározott útépítési munkálatokra
benyújtott vállalati ajánlatokat. Három nagyobbarányu átépítésre kerül sor a kora tavasszal, még pedig a bajai útba betorkoló egy
és háromnegyed kilométer hosszú összekötő ut,
a esorva-pusztamérgesi négy kilométeres ut és
a felsók tizponti négy kilométeres keresztút kiépítésére.
Mindhárom munkáira számos ajánlat érkezett és az ajánlatok a mérnöki hivatal, valamint a városi számvevőség által végzett átszámítások eredményével került a bizottságok elé.
A bizottságok megállapították, hogy a bajai
1760 méter hosszú útszakasz építésére a Somoskői Bazaltbánya r t tette a legelőnyösebb
ajánlatot. A vállalat 110.662 pengőt kér az ut

idomított bazaltkőből készítendő burkolatáért.
A csorvai útra szintén a Somoskői BazaltMnya tette a legkedvezőbb ajánlatot, amelyben
bazaltmakadám
burkolatot ajánlott 80.560
pengőért
A felsőközponti keresztút burkolására szegedi vállalkozó, Erdélyi István tette a legkedvezőbb ajánlatot, amelyben a munkáért 39.100
pengőt kér.
A bizottságok ugy határoztak, hogy ennek a
három ajánlatnak az elfogadását
javasolják.
A javaslat a február 15-re összehívott közgyűlés elé kerül, majd a közgyűlés határozatát
fölterjesztik jóváhagyás céljából a kereskedelmi miniszterhez. A vállalati ajánlatok és feltételek értelmében mindhárom ut kiépítési
munkálatait legkésőbb november l-ig be kell
fejezni, tehát a munkát a kora tavasszal föltétlenül elkezdik.

tábla 4 évi dologházra szigorította
Homai Károly büntetését
a cipőgyári belörések ügyében
(A Délmagyarorsság munkatársátél.) A uegeai Ítélőtábla H u h ay-tanácaa szerdán ítélkezett H o m a i Károly és társai bűnügyében.
Homai Károly különböző betörések miatt már
sokszor volt büntetve. A múltév tavaszán ülte
le egyik fegyházbüntetését Sokáig nem hallatott magáról. Nemsokkal később feltűnt a detektíveknek, hogy bár nem dolgozik, mégis jól
ál, naponta mulatozik, reggelfelé jár haza és
boldog-boldogtalannak fizet a
korcsmákban.
Nyomozni kezdtek és megállapították, hogy
Homai ravasz módon lopkodja a felsővárosi
cipőgyár bőrraktárát Alkulcsot szerzett a raktárhoz és a kulcs segítségével tőbbizben látogatást tett a raktárban. Ilyenkor nagymennyiségű bőrt lopott el, de gondosan ügyelt arra,
hogy nyomot ne hagyjon maga után. A polcokat szépen elrendezte, az ajtókat maga után
mindég bezárta, ugy, hogy a cipőgyárban észre vem vették a lopásokat, csak a rendőrségtől

í
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értesültek arról, hogy meglopták őket
Homai elfogatása reggelén is cigánybandával kisértette magát. Égy teljes napig feküdt
részegen a rendőri fogdában. Kiderült, hogy a
lopott bőröket egy városi uccaseprő és tőbb cipész utján értékesítette.
A törvényszék az egész társaságot egy ember kivételével, elitélte. Homai Károly 9 esitendei fegyházat kapott, T ő r ö k Jánost 4 hónapi, J u h á s z Mihályt 3 hónapi, L i p p a y
Mihályt 1 hónapi, G e r c s o v Jánost 2 hónapi
fogházra Ítélték orgazdaság m i a t t
Balogh
Jánosnéra 30 pengő, L a k a t o s
Albertre 40
pengő pénzbüntetést szabtak kL
Az Ítélőtábla a szerdai tárgyalás után Homai büntetését szigorított dologházra változtat,
fa át és ennek legkisebb mértékét 4 esztendőben állapította meg. A többi vádlott büntetését helybenhagyta a tábla, T á p a i József felmentett vádlottat pedig 8 napi fogházra Ítélte.

Közszállltásokat adott kl
a szerdal kisgyűlés
55 ezer pengőbe kerül a közvágóhíd hűtőberendezése — Érdekes
vita egy házeladás kördl
(A Délmaqyarország
mankatársdtól)
A tör
vényhaitósági kkjryülés szerdán délután
tar
totta mez januári ülését dr- Pdlfv
lözsef polgármester elnökletével. Dr- Ördögh
Lajos tbtanácsnok bejelentette, hogy a polgármester
az idei első évnegyedre saját hatáskörében, a
megtartott versenytárgyalás eredményekért a
városi intézmények számára szükséges élelmicákfcek közül a hus szállításával Nógrády
Istvánt, Nógrddy
Jácintot és Nógrddy
Józsefet,
a kenyér szállításával Kohn Benőt és a Kenyérüzemet. a üszt szállításával Kohn Benő1, a tej
szállításává] a Központi
Tejcsarnokot és Köflö
Zoltánmét- a fűszer szállításává1 a Danner Péter
ós Fia-cégef, a zöldség szálJításával a
HoltmannrcégeX bizta meg. A megbízásokhoz a kisgyűlés hozzájárult, majd az írószer és a papír
szállítására a Vdrosi Nyomdát.
Bartos
Lipótot
és Schwarcz
Jenőt, a nyomtatványok szállításával Schwarcz
Jenőt és a Városi Nyomdát»
a
tisztítószerek szállításával Kardos
Sámuelt» a
favágással Madaváry
József és társait, a fűtőanyag fuvarozásával Botor Antalt, az ebédadagok fuvarozásává SarJaghy
Mátyást a templo-

n»i orgonák karbantartásával Andresz
bízták megA közvágóhíd

Frigyest

hűtőberendezésének kibővítésére vonalíoző javaslatot ismertette ezután dr- Ördögh
LajosMérnöki megállapítás szerint a kibővítés 35 500
pengőbe kerülne- Az uj hűtőberendezés ára
maga mintesry 25-000 pengőbe kerülne- A polgármester elvi fe!hatalmazást kért a versenytárgyalás kiírására- A költségekre a
gázgyári
pénz nyújtja a fedezetet(Derültség)
A kisgyűlés megadta a felhatalmazásit, majd
névsaerinM szavazással hozzájárult különböző
telkek és citefcföldek bérbeadásáhozigen érdékes vita támadt a Háztulajdonosok
Egyesületének egyik ajánilata körül- Az egyesület
négyezer pengőt ajánlott fel a városnak a Petőfi Sándor-sugámt 26.
számú háaért.
A polgármester javasolta a ház eladását- Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos a iavas-

lat ellen saólaH feA- Kifejtette, hogy ez az épület a Leszámolő-pal ota eött álL ha nem is tartozik az annakidején kisajátított ..rálátásos"
épületek közé de ha a város majd, alkalmas
időbe®, rendezni akarja ezt a környéket» ezt
az épületet is le kellene bontania- Ezért kéri a
kísgyülésib hogy ne járuljon hozzá az eladáshoz.
A polgármester figyelmeztette Berzenczeyt.
hogy észrevételeit más helyen és más alkalommal közölhette volna, a mérnöki hivatal véleményezése cédából annakidején megkapta a«
ajánlatot— A javaslatomat ezekután fenntartom —
mondotta határozottan a polgármesterA kisgyűlés 10 szóval hat ellenéiben elfogadta
a polgármester javaslatátKimondotta a kisgyűlés, hogy &
móravárosi
egyházközségnek
telket adományoz kaltnrhát
építéséreKöztérhasználati ügyek letárgyalása után a
kisgyűlés Sziklai
Jenő színigazgató kérelmével
foglalkozott- A színigazgató kétihónapi szubvenció-előleg folyósítását kérte- A kisgyűlés
hozzájárult
a kérelem teljesítéséihez és halasztásit adott az óvadék lefizetésére
Tisztviselőügyeiket tárgyalt még le a kisgyülés, amelynek ülése f a 6 előtt ért véget-

Starhemberg herceg
Londonban a restaurációról tárgyalt a szerb
rógenssel ?
Bécs, január 29• Starhemberg
h e r e « a^kanoeAtár iondoni tárgyalásairól a bécsi lapok csak
óvatosan fogalmazott hírekben számolnak beAnnyi tény. hogy a herceg érimtfoezéwb« lépett a
Londonban időző'diplomáciai küldöttségek vezetőivel- A legfeltűnőbb, hogy Pál szerb
kor
ményzóhercéggel
kétszer tárgyalt
Ezeknek a
tárgyalásoknak a jelentősége abban van, hogy
Szerbia
eUervti
leginkább
a
Habsburgok
Ausztriába
való visszéérését
és még az ellen
is tiltakozik, hagy mint egyszerű osztrák állampolgárok telepedhessenek
a* ostrtrák szövetségi állam terffloténStarhemberg még néhány napig Londonban
imarad- Nagy érdeklődés mutatkozik az iránt
milyen utvonalat válását az alkancellár hazatérésre. azaz. toogy megfelenik-e
Steenocker
zeelben az uralkodó
család
előtt?

Szerelmi bánat miatt
lugkttoldatot ivott
a királyhalmi lány
(A Délmagyarország
munkatársától)
Tegnap
délelőtt a Királyhalom 36- s&ámu tamyában
öngyilkosságot kisérelt mer Kószó
Mária 21
esztendős leány- Kószó MáHa lugköoJdatot készített és amikor egyedül maradt a tanyában,
a maró folyadékot megitta- Súlyos állapotban
találtak rá- Mentők szántották be a szegedi
közkórházba, ahol ápolás alá vették a szerencsétlen leányt- Állapota súlyos ugyan, de nem
életveszélyes- Kihallgatásakor nem akarta elárulni, hogy miért akart meghalni- Hozzátartozói ugy tudják» hogy a leány szerelmi
bánata
miatt kereste & halá«, már régebben emlegette,
hogy nem fog sokáig élni- ^"-^getését most
beváltotta- Érdekes, hogy a leány — amint elmondotta — csak azért nem ivott nagyobb adag
lugkőoldatot, mert nem volt elegendő
pénee a
szükséges
mennyiség
megvásárlására-

Dante Infernójának filmváltozat», a Fox-gy4r
sri filmalkotása. F6saerepl0k:

Claire Trevor é s Spencet Tracy
jaéchenyl Mozi

5, 7, 9

Csütörtök, péntek

Ex menyasszony

Crewford Joan és Clark Qable

5, 7, 9
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KUTYA-AFFER S Z Ő R E G E N
Egy veszett kutya garázdálkodása miatt valamennyi kutyát ki akarják
irtani a községben
(A Délroagyarország munkatársától.) Napok
szedte össze a kutyákat, szijra fűzte azokat és
óta izgalom uralkodik Szóreg községben. Nem- ugy vezette végig Szóregen. Természetesen a
régiben történt, hogy egy
veszettnek tartott kutyák nem tűrték el ezt a szállítást, ősszemakutya megmart öt másik kutyát és ezért az
rakodtak az uton, felverve lármájukkal a közbsszes kutyák ellen irtóhadjáratot rendelt el
séget.
a községi elöljáróság. A veszett kutyának nem
Rengeteg kutyát szedtek össze és most az a
jöttek a nyomára, állítólag Újszeged felé vet- helyzet Szőregen, hogy úgyszólván
minden
te az útját és másnap Szeged közigazgatási ha- második házból hiányzik a házőrző kutya.
tósága Újszegeden is elrendelte az ebzárlatot. Nagy szó ez Szőregen, ahol nem igen lehet elSzükségesnek mutatkozott. a megmart kutyák
képzelni házat kutya nélkül.
tulajdonosaiknak a megvizsgálása is, nyolc
A szóregi Bodó-telepen is megjelentek a haszóregi lakost nemrégiben felszállítottak Butósági
küldöttek és összeszedték a kutyákat.
dapestre, ahol a Pasteur-intézetben vizsgálták
meg óket. Komolyabb bajuk nem volt, néhány Állítólag innen szabadult el a veszett kutya,
nap múlva a szőregieket elbocsájtották az in- azért azt tervezik, hogy a Bodó-telepen lévő
valamennyi házőrző kutyát kiirtják. Százhúsz
tézetből.
Ezzel azonban még nem zárult le a kutya- ház van itt, minden háznál tartanak kutyát; a
affér Szóregen, ahol az elöljáróság rendeletére telepi lakosság most kétségbe van esve, hogy
kidobolták, hogy minden ebtulajdonosnak, aki megfosztják őket a házőrző jószágoktól.
kutyáját meg akarja tartani, egy kutya után 9
A szőregi lakosság — mint sokan panaszolpengő 62 fillért kell lefizetni, mert valamennyi ják nekünk —, a hatósági intézkedés ellen felkutyát beoltják veszettség ellen.
sőbb helyen akarnak tiltakozni, mert súlyos
A legtöbben nem voltak képesek megfizetni kárt jelent számukra, hogy a házőrző kutyáezt az összeget, mire a községi elöljáróság in
kat elviszik. Máshol is előfordult már, hogy
tézkedésére sorrajárták az ebtartó gazdákat és veszett kutya garázdálkodott és nem kellett
azoknak a kutyáját, akik nem fizették le a I olyan eszközhöz folyamodni. Néhány hetes,
pénzt, összeszedték. Szóregiek
felháborodva
vagy hónapos szigora ebzárlattal bizonyára el
panaszolják, hogyan történt a kutyák összelehetne érni ugyanazt a célt, hogy a veszett kugyűjtése. A községi sin tér hatósági segédlettel
tyák garázdálkodását meggátolják.
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KI felelős
a nem sikerült foghúzásért
az áldozat-e, vagy a fogtechnikus
Érdekes Ítélet egy ufrafelvételi tárgyaláson
(A Dt'lmagyarország
munk^ú
^'ól)
Érdekes újrafelvételi pert tárgyalt szerdán dr- LdszU
Gábor járásbiró Vigh Herr •<•« kisteleki l a kos
volt a felperes és Seidl OtVnár kisteleki fogtedumkus az alperes- Setdl évekkel ezelőtt kihúzta Vigih Hermina fogát. ¡' 've nem Is tudta klhuzm. hanem húzás
közben
a
gvökeret
beletörte a loghusba•
Műtét utjin sikerült Vigh
Harnunán segíteni. Se'dl Ottimár* ezér' és több
más foghúzásért a szegedi törvényszék felelősségre, vonta, el >s ítélte- Ezután fordult Viglh
Hermina a járásbírósághoz azzal a kéréssé1,
hogy ítélje meg részére a felmerült orvosi költségeket és ázom felül kártérítési
Jtsszeget <sAz első alkalommal a járásbíróság a felperest
keresetével elutasította
Az itéM indoko'ásában
a biróság k'mondotta- hogv nem sikerült megnyugtató
módon
megállapítani,
hogv a fogtechnikus valóban megkísérelte-e a fog kihúzását. A tanuk mindössze aunvif igazoltak,
hogy látták a felperest az alperes rendelőjéből
kijönni De — mondotta a bíróság — még akkor
som volna jogosult Vigh Hennina kártérítést
IcénA ha a fogtechnikus valóban megJdsérlette
volna a fog kihúzását- Vigh Hermina ugyanis
azzal a kéréssel m m t el Söidlhoz. hogy húzza
ki a fogát, hoffott jóH tudta, hogy az vem orvos>
akándk nem volwa szabad fosjat húznia Ilyenformám Vigh Hermina maga is részese
lett a
törvény
által tiltott cselekménynek
és efobő' a
cseilekiményből a cselekmény
elkövetőjével
szemben a maga részére jogokat non szárma®taltert-
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A járásilbróság ezt az álláspontját azzal is alátámaszitotta, hogy ellenkező döntés tiltott cselekmények
elkövetésére
ösztönözné
a technikusokat• Ugyanis a köztudatba átmenne az a hit.
hogy a technikus által elrontott fog reudbehozásának orvosi k ö l t s é ^ t a biróság u r ^ s megw
először Miáit mindenki az olcsóbb technikust keresné fel, mert úgyszólván nem volna
kockázata- A bíróság kötelezte Vijrh Herminát,
hogy a felmerült költségeket is viseljeA szakkörödben nagy feltűnés* késett, ügyben
most dr- Léderer László perújítással élt és beadványában a következőket adta elő:
Seidl
Ott már az egyik biztosítóval szavatossági
biztosítást kötött azokra az esetekre, amikor a
foghúzás nem sikerül és őt ^rlák- A leien pernél iis bejelentene a bizto'it'Vialk Se5dl. hogy
perük és közöse. hogyha elmarasztalnák, akkor a biztositót szavatosiként peibebivja- Fbből
is látszik, hogy Seidl foglalkozott
foghúzássalVigh Hermina tanukat Vért ldha^lgatni annak
bizonyítására., hogy Seidl orvosnak
tüntette fel
magát, ugy viselkedik, mintha foghuzásra jogosítva volna- sen'/'t fel n;in 'ijMgosit arról, hogy
ő csak fogtechnikus- így ejtette tévedésbe a félperest is, aki tehát nem lehet a cselekmény
bűnrészese,
csupán
csak áldozataBeadványában
arra is hivatkozott, frorv Se'd'nek
várószobája
és rendelője
van és hogy teljes orvosi felszereléssel «mdeke-z'k és a jelen e*et óta *s húzott
fogaikatA járásbíróság helyt adott a peruiilr-i
kérelemnek> tanukat hallgatott ki. szerdán pedig
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meghozta ítéletét, amelyben V'sb Hermina keresztének
helyt adott és kötelezte
a fogtechnikust, hogy 60 pengő kártérítési
tökét és orr
nak járulékait
fizesse meg- A biróság airra ater
pitotta ítéletét- hogv Se^dl magát ónosnak
tüntette fel• berendezése
is erre vallott, sőt szavatossági biztosítást
is kötött az e 1 rontott
foghúzásokra-

1500 korcsolyázót
keresoek a műjégpálya
megvalósításához
(A Délmagyarország munkatársától) Beszámolt a Délmagyarország arról a tervről, amely
műjégpálya létesítésére irányul. A tervet a
Szegedi Vasutas Sportegylet vetette fel és a terv
az, hogy az épülő vasutas-stadionnal kapcsolatban a többi sportág mellett valósítják meg a
műjégpályát is. A műjégpálya építési költségeinek legnagyobb részét az egyesület vállalja magára a 80 ezer pengős összegből, de ezenkívül
szükség van a társadalom és a sportkedvelök
támogatására is. A kalkulációk szerint, ha 1500
olyan tagot tud toborozni a Vasutas, aki 3 évig
havi 1 pengős tagsági dijat és egyszersmindenkorra három részletben fizetendő 10 pen^ő beléptidijat hajlandó fizetni: októberre elkészítik a szegedi mii jégpályát.
A müjégpálva felépitésével a tervezők egy
szezonban legalább 120 jégnapot biztosítanak és
plusz 15 fok hőmérséklet még nem lenne akadály a korcsolyázásra. S ha ehhez hozzávessszük azokat a lehetőségeket, amelyek a szegedi
jégkorongsport
megteremtésével
jelentkeznek, jelentős perspektívák nyílnak meg.
A Vasutas Sportegyesület a közeli napokban
tizenötezer példánvhan küldi szét a felhívást és
egvhónapi határidőt ad a nyilatkozatra. Mert
h á március l-ig nem lesz együtt 1500 korcsolyázó tag, akkor nem lesz mfiiégpálya Szegeden. Az a sokezer diák, aki télen tornatermekben kénytelen sportolni, az a sokezer felnőtt,
aki a téli sportokat az időjárási viszonyok miatt nem tudja kultiválni, a műjégpályával megoldhatja a téli sportolás problémáiét.
A tervet kidolgozó egyesület vezetősége a kővetkezőket mondja a kérdésről:
— Reális vonalon haladó, komoly, megfontolt elgondolás áll előttünk, amely nem téveszthet célt. S ha Szeged 90 ezres lakosságú belterületén nem akad 1500 olyan ember, aki elsősorban a saját érdekében, igazán csekély tehervállalással a műjégpálya felépítéséhez az egyik
alapkövet lerakja, minden törekvés hiábavaló
lesz ilyen nagyszabású terv megvalósítására és
Szes^d megint téli sport és műjégpálya nélkül
marad. Az egyesület azonban bizik az akem
sikerében és reméli, hogy az ősszel már készen
lesz a műjégpálya.
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n sajtófőnök
a vidéki lapokról
Budapest, január 29. A Magyarországi Vidéki Lapok Országos Egyesülete szerdán a
Bristol-szálló különtermében igazgatósági ülést
tartott, amelyen megjelent M a r t o n Bel a országgyűlési képviselői az egyesület elnöke és
M i k e c z Ödön sajtófőnök is. Marton Béla meleg hangon köszöntötte Mikecz ödönt, aki válaszában szeretetteljes üdvözletét tolmácsolta
annak a vidéki sajtónak, amely minden gond
közepette teljesiti kötelességét, amely tudásával es felkészültségével küzd a nemzeti érdekekért
— A vidéki sajtóra minden körülmények között szükség van — mondotta. A vidéki sajtó
nagy nemzetmüvelő hivatást tölt be. Ezt megbecsülni és értékelni kell tudni. Mindnyájan
tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben van a
vidéki sajtó. Arra kell törekedni, hogy a megélhetési lehetőséget biztosítsuk számára. A
sajtóreform — folytatta —, megtisztítja a sajtó életét a mételyektől, de egyúttal megszabadítja azoktól a béklyóktól, amelyektől ha megszabadul, a magyar sajtó reneszánsza következik be.
Ezután dr. H o r v á t h Ödön ismertette a vidéki lapok helyzetét és előterjesztette az egyesület kívánságait. Első helyen éli ezek kőzött,
hogy vidéki sajtókamarákat állítsanak fel, de
addig is segíteni kell a vidéki sajtón, hogy a
nehézségeket leküzdhesse,

„II kormány felelösségrevonásának elmulasztása
nem lehet alapja ennek
a bűnvádi eljárásnak"
Védőbeszéd a Dréhr-flgyben
Budapesti
január 29- A Dréhrügy szerdai
kúriai tárgyalásán dr- Gál Jenő kezdte meg védőbeszédélt- A védő elsősorban hangozhatta,
hogy a százakra menő vádemelés tömegéből
mindössze két. illetve másfél vááportt
maradt•
Gál szieriqt tévedtek mindazok, akik Dréhrt
bűnösnek jelentettők ki— Dréhr — mondotta a védő — még Klebífebertr életében kérte a bíróságot, hogy a
volt kultuszminisztert
hallgassák
k*< aki a tir
l/ajcíoriképand intézkedő faktora volt annalk.
amiért a voflt államtitkárt a bíróság elé állitotíék- Klebalsberg annakidején hangoztatta,
hogy az intézkedések miniszteri felelősség mellett .történtek- KHelsberg a bíróság élé is akart
állna- Több tanura hivatkozva, Gál Jenő kijelentette, hogy Kldbelsberg eoek «lőtt ezeket
mondotta vofea: -Csak én vagyok a felelős"
A védő szerint bűnbakot keresmefc hogy a
régi rendszer hibáin üssenek Politikai államfit
kár csak azért felel, amit hivatali
hatáskörében
végez. A kormány fetelősségrevonásának
elmulasztása — mondotta — nem lehet alapja ennek
a bűnvádi eljárásnak
Szerinte Dréhr nem bűnös- Az országban még sohasem volt ilyen perLáthatatlanul mozgó erő védelmezi azokat, ak'k
felelősséggel tartoznak, mlg másrészt engedik,
hogy vádat emeljenek az elüen, aki felelősséggel
netm tartozik— Az érem másik oldalát sem szabad figyelmen kivül hagyni, mert az reflektorszerüen világit rá arra. hogy milyen hallatlan
méretű
tőzsdejáték
folyt akkor Budapesten.
ami örvénybe sodort közéleti férfiakat, bankokat egyaránt- Néha' Vass József — mondotta a védő
— tőrsáejátékot
folytatott
haáikölcsönkötvényekke 1 és illetéktelenül segélyezett fel egy magánbankot állami pénzből ugy, hogy
ennek
végül is az állami számvevőszék , elnöke volt
kénytelen véget vetni, ak' kategór'kusam megtiltotta. hogy állami pénzeket magánbankokhoz
helyezzenek ki- Ezek a hatalma«, többszázezer
pengőre rugó összesek az államkincstár
számára örökre elvesztek— Meg kell állapítanom — szakította
félbe
az elnök a védőt —, hogy a védő ur nem idézi
helyesen a tényállást• A tábla ugyanis kifejezetten megállapította, hogy mind a Magyar-N érmet
Mezőgazdasági Bank. mind az A^niista Bank
visszafizette
az emiitett kölcsönöst?zegaket a
Pénzintézeti KözpontnakGál J5nő csütörtökön folytafia védőbesz;Ját-
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A „Brazíliai csodakenócs"
szélhámosait keresi a rendőrség
Autós „fogorvosok" a városban
(A Délmagyarország
mankatársáfőt)
Újfajta
szélhámossággal dolgoznak mostanában a vásárokon és a nagyobb piacokon- A rendőrségnek tudomására jutott, hogy autós
társaságok
rándulnak
le a vásárokra
és ingyen
foghúzás
ürügyével csapják be a közönséget- Az autóval megállnak vailamilyem forgamas helyen és
nagy hangon .-ingyen és fájdalommentes foghúzásra" invitálják a közönséget. Mindig akad
valaki, akinek fáj a foga- Az Myen jelentkezőnek betoonlk a fogát valamilyen szerret a fog
meglazul, mire puszta kézzel kiránthatják az
írből- Az álmélkodó piaci _ közönség körében
azután egy pengőért árusitjdk
a csodaszert.

amelynek: neve: »Brazíliai
csodakenócsf*
Az autós ..fogorvosok" jó vásárt csapnak'
rendszerint mert az egyszeTübb emberek tömegesem vásárolják az ismeretien összetételű
»cteodasziert"- A brazilba» csodaszer" valami
ártalmas anyagból készült mert annak, aki
egyszer is használta, kihullik
minden
foga>
nemcsak az. amelyik
rossz• A rendőrség felhívja a közönség figyelmét a szélhámosokraHa valaki ilyenekkel találkozik,
haladéktalanul
értestfse a rendőrséget• Az autósok eddig Vásárhelyem
Makón,
Kisteleken.
SzentesenCsongrádon
dolgoztak-

HireK
Az Idő
A

Szegedi

Meteorológiai

Obszervatórium

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 11.1, a legalacsonyabb 3.1 C. A barometer
reggel 756.3, este 754.7 mm.
adata milliókra és tengerszintre redukálva
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: A Dunántulon déli légáramlás, növekvó felhőzet, sok helyen köd.
Egyes helyeken eső, a hegyekben esetleg
hó." A Tiszántúlon légáramlás, kevés felhőzet, éjjel fagy, főleg a Dunától keletre, ahol
a nappali hőmérséklet is valószínűleg alacsonyabb lesz.
— A strandkérdés. C s o n k a László, a Kékes-szálló tulajdonosa, aki már régebben érdeklődik a szegedi strandkérdés iránt, szerdán
Szegedre érkezett és korábbi értesítése szerint
felkereste hivatalában Pálfy polgármestert. Látogatásának az volt a célja, hogy tájékozódást
szerezzen a strandkérdésről, megtekintse az eddig készített és a városhoz benyújtott terveket
A polgármesternél szükebbkörü megbeszélést
tartottak, amelyen résztvett Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, a mérnöki hivatal vezetője, valamint dr. vitéz Szabó Gé2a tanácsnok, aki, mint ismeretes, a polgármestertől kapott megbízása alapján már régebb idő óta
foglalkozik a strandkérdés megoldásával. Lehetséges, hogy Csonka László rövidesen ajánlatot tesz a városnak a strand felépítésére.
x Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ncea.

— Népviseleti kiállítás a kultúrpalotában.
A Városi Muzeum néprajzi osztályának anyagraktárából a szegedi és környéki népviseletet ismertető ruhaanyagot — amely helyszűke miatt
még nem kerülhetett kiállításra —, február elsejétől nyilvános kiállítás keretében bemutatja
a város közönségének a muzeum igazgatósága.
A gazdag es szines kézimunka- és ruhaanyagból álló népviseleti kiállítás naponkint 10—1
óráig tekinthető meg felnőtteknek 20, gyermekeknek 10 filléres belépődíj ellenében.
— Bajtársi összejövetel. Szombaton este 8 órakor tartja bajtársi összejövetelét a csongrádit! &gyei 86-osok szövetsége a Parádi-étteremben. Elnök! megnyitót mond Kamocsay Gyula, titkáirl jelentést Kóró Imre, „A harmadik zászlóalj küzdelme az olasz harctéren" cimfl emlékezést felolvassa
Vadász József, eanlékbeszédet tart Haliasy Béla.
— Koszornmearváltáa. özv. Tonelli Pálné elhunyta alkalmából dr. Dettre- és Korányi-családok
koszorumegváltás címén 20 pengőt juttattak ax Ingyen tejakció javára.
—O—

Lesz-e vasárnapi
munkaszünet a szegedi
borbélymiihelyekben ?

(A Délmagyarország munkatársátóL) Néhány nappal ezelőtt beszámolt a Délmagyarország arról, hogy a szegedi borbélymesteJ^K
egyrésze mozgalmat indított, hogy Szegeden
is vezessék be a barbélymühelyekben a teljes
vasárnapi munkaszünetet. Ezzel kapcsolatban
most P a l k o v j t s Károly, a borbélyipari
szakosztály vezetője a kővetkezők közlésére
(A Délmagyarország munkatársától.) Kószó kért fel bennünket:
Ferenc 61 esztendős szegedi cipészmester sik— Szakosztályunk nem kiván foglalkozni a
kasztás miatt került dr. M o l n á r István tör- vasárnapi munkaszünettel, már csak azért
vényszéki bíró elé. Kószó István veje, I f k o - sem, mert akárhány esetben valaki a tagok
v i t s Sándor fogyasztási adókezelő sérelmére közül előhozta a kérdést, a felszólalása nyomán
követte el a sikkasztást. Ifkovitsnak volt a zá- rendszerint olyan felzúdulás támadt, amelylogházban egy zsakettje, amelyet elárvereztek. ből azt lehetett megállapítani, hogy a kartárA kölesandii levonása után 12 pengő és 65 fil- sak 90—95 százaléka hallani sem akar a tellér illette meg. Ifkovits apósát küldte be a zá- jes vasárnapi munkaszünetről. Nem akarjuk
logházba azzal, hogy a pénzt helyette vegye az önborotváIkozók és a kantárok számát a
fel és majd adja át neki. Kószó Ferenc a pénzt vasárnapi munkaszünettel mégjobban szaporífelvette, de nem adta át vejének, hanem a tani.
pénzzel Pestre utazott és azt ott elköltötte.
Ugyanebben az ügyben nyilatkozott M e z e y
A tárgyaláson kiderült, hogy az öreg cipész- Károly borbélymester, aki az alábbiakban fejmester nusz esetben volt már különböző bűn- tette ki álláspontját:
cselekmények miatt büntetve, először 1906-ban
— Nyomós okoknál fogvakivánjuk bevezetítélték el, azóta átlag évente kapott kisebb- ni Szegeden is a teljes vasárnapi munkaszünenagyobb büntetést. Beismerte, hogy a veje pén- tet a borbély iparban. Ugyanezt már régtől fogzét megtartotta magának és azza' Pestre uta- va bevezettek Budapesten, nemrégiben pedig
zott fia látogatására.
Pécsett és Miskolcon, legújabban pedig a debAzzal védekezett, hogy Ifkovitsnak dolgo- receni borbélymesterek foglalkoznak a teljes
zott és a 12 pengőt munkája fejében tartotta vasárnapi munkaszünet megvalósításával. A
vissza magának. Kihallgatták a vőt is, aki fiatalabb mesterek nagyrésze a vasárnapi
azt vallotta, hogy máskor is kisegítette apósát, munkaszünetet kivánja — a legközelebbi bormost is odaadta volna neki a pénzt, ha kérte bélyipari közgyűlés foglalkozik majd ezzel a
volna. Nem kivánta egyébként a vádlott meg- kérdéssel. Szociális és gazdasági szempontok
büntetését.
egyaránt megkövetelik, hogy bevezessük a telA biróság 10 napi fogházra ítélte Kószó Fe- jes vasárnapi munkaszünetet. Nem elszigetelt
lelenség ennek követelése, több vidéki városrencet. aki az ítélet ballatára ezt mondotta:
— Nem fogom én azt kitölteni... elintézem ban foglalkoznak a dologgal és mi is napirenden tártjuk a kérdést
én addig m a g a m a t . . . !

Az öreg cipészmester
és a zálogházi zsakett

©
Tiszieleídit
tizenhat év után
Szeged kisgyülése megindítóan kedvevs kérelem fölött tért napirendre szerdán délután.
A kérelmet a város egyik nagyon régi éa nagyon öreg — saját bevallása szerint nyolovannégy esztendős — polgára nyújtotta be a
polgármesterhez és megszolgált, megígért
munkadíj cimén háromeaerötszáz pengő kiutalását kérte. Folyamodványában elmondotta,
hogy ezelőtt tizenhat esztendővel, 1920-ban
néhai dr. Somogyi Szilveszter polgármestertől
kapott
szóbeli
megbízás
alapján
elkészítette a magyar—szerb demarkációs vonal
térképét. Négy hónapi kemény munkájába került a térkép elkészítése, de tiszteletdijat akkor nem kért és nem is fogadott volna el érte,
mert még akkor jó anyagi viszonyok között
élt. De azóta nagyon megsulyosbodtak az Idők
és a viszonyok, ma öreg, munkaképtelen korában valósággal nélkülözni kénytelen, vagyona, jövedelme ninos és Így kénytelen az elhunyt polgármester egykori Ígéretére hivatkozva, ntólag kérni némi ellenszolgáltatást ingyen végzett mnnkájáért. Ha azonban a váró«
készpénzt nem adna érte, megelégszik egy szerény, kétszobás lakással, amelyben lakbér nélkftl húzódhatna meg mindaddig, amig a báromezerötszáz pengős követelését V nem lakná
A kérelem elég alapos előkészítés után kérőit a kisgyűlés elé. Az előkészítés során megállapították, hogy a folyamodó nem először
folyamodik ebben a tárgvban. Már régebben
is kért valamennyit hajdani munkájáért, később módosította a kérelmét és bejelentette
Somogyi polgármesternek, hogy abban as esetben, ha pénzt nem adhat neki a város, eszközöljön ki legalább számána — kormányfőtanáMWágOi
— Meg lesz, öregem — mondta biztatóan
Somogyi Szilveszter az előkészítés során kihallgatott tanuk egyértelmű vallomása szerint
— megpróbáljuk...
De bizony a kormányfőtanácsosságból sem
lett semmi. A térképért
is kapott soha
mist aa érdemes öregúr, mint e*y nagyon szépen megírt köszönőlevelet a honvédelmi minisztériumtól.
Nyomoztak, vizsgálódtak a dologban a torony alatt, de nem került elő semmi olyan bizonyíték, amely Igazolhatta volna, hogy a tizenhat esztendő multán előterjesztett kívánságnak legalább Ígéret-alapja volna így a kisgyűlés nem találta teljesíthetőnek az öregúr
kérelmét, de sorsát a polgármester figyelmébe ajánlotta azzal, hogy valami más úton-módon segítsen rajta.
— W L Ö A D A 8 0 K . A Szegcdi Izraelita Hitközség február 2-án, vasárnap este fél 9 órakor a hitközségi székház dísztermében kulturelőadó estet
tart, amelyen a debreceni izraelita reáügjmn'v
zfum igazgatója és tanárai szerepelnek. Elnöki
megnyitóbeszédet mond dr L a n d e s b e r g Jenő,
előadást tartanak dr V á g Sándor gimnáziumi
igazgató „Zsidó nevelés, zsidó jövő".
Kardos
Pál: „Kétféle zsidókérdés" és dr. K a r d o s László;
„Kiss József költészete" cimen Belépődíj nincs.
— K n u r r Pálné, ar Országos Nftszervező Bizottság titkára 31-én, pénteken este fél 8 órakor
a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9) tudományos
előadást tart „A nő a munkásmozgalomban" elmen. — A Katolikus Tanítóképző ifjúsága február
2-án délután fél 5 órai kezdettel az újszeged! kultúrházban népművelési előadást rendez. Előadják
Mayer Rezső orvostanhallgató ..Hófehérke" eimfl
dalos mesejátékát. — A polgári tanárképző főiskola ..Botond" bajtársi egresületc a főiskola dísztermében csütörtök este háromnegyed 8 órakor
táborozást tart, amelyen bemutatok a törzs tagjainak szerzeményeit. Bemutatásra kerülroek: versek, novellák, zeneszámok. —
M; s Edifh T h o m a s egyetemi angol lektor csütörtökön este hat
órakor a központi egyetemen az Egyetemet Végzett Nők Egyesületének szegedi csoportja rendezésében előadást tart „Enpland and English peop1? from a chauvinistic point of vlew" cimmel.
— Bemutatkozó hangversenv.
A
M.igvar
Kender-, Len- és Tutaipar Bt. február 8 án, a
szegedi ipartestület márvánvtemében táncmulatsággal egybekötött
bemutatkozó
hangversenyt rendez. A műsor: 1. Hajabáes E.: Jelige,
2. fíaál F.: Köszöntelek, 3 Hoppé B.: Nem marad a piros rózsa.... 4. Beleznai P.: Ha elmegyek
előadja a Beménv Dalkör.
5. Tör*k
Dezső. Ezenkívül színre kerül „Csöndes Juli"
c : mü parasztkomédia 1 felvonásban,
amelyet
T/évay Antal rendez és amelyben B. Vedres Trén,
T. Lakatos Júlia, Lévay Antal, Arvn
Cvörgv,
Pusztai Ödön. Tóth József. Borza Vendel. K l e m buez Antal. Lippni Szilveszter. Bódí Kálmán
működnek közre. Az u j dalárdának H a i a b á c s Ernő a karnagya.
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— Akinek szívműködése rendetlen, úgyszintén az, akinél a vérnyomás emelkedésének tünetei mutatkoznak, ugy érhet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű székelést, ha reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc
József" keserüvizet iszik. Szivszakorvosok már
régen megállapították, hogy a Ferenc József
viz szivbil lentyüh ibáknál és szívelzsirosodásnál
is enyhén, biztosan és mindig kellemesen h a t
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Csütörtök délután: János vitái. Fülére« helyárak. Katouaelőadás.
Csütörtök este: Bécai tavasa. Operett. Premierbérlet páros 23. Honthy Hanna felléptével.
Pénteken este: Bécsi tavasz. Páratlan bérlet
23 Honthy Hanna felléptével
kal

Szombaton

délután: Sonja. Filléres

helyárak-

Szombaton este;
Bécsi tavasz.
Bérletszünet.
Honthy Hanna felléptével
Vasárnap délután: Bécsj tavasz. Rendes helyárak. Délutáni bérlet 22. Honthy Hanna fellépté-

1936 tanuár 30.

LUP A E H O V
¿vreketiêsl

Eredeti bemutató Pécsett. Február 8-én eredeti bemutatót tart Fodor Oszkár társulata a
pécsi színházban: Martos Ferenc, Heinz Reiehert és Szilágyi László „Liszt-rapszódia" cimü müvét, amelyet K o m j á t i Károly zenéjével Bécsben „Liebestraum", Milánóban pedig
„La romanza di Liszt" cimmel játszottak. A
pécsi bemutatónak budapesti vendége is lesx:
Liszt Ferenc szerepét Táray Ferenc fogja játszani és a második felvonás szüreti mulatságában közreműködik a Gvöngvösbokréta együttese.
Bonyodalom Szeged éa Budapest között aa

A színházi Iroda airei
Ma délután Kacsóh Pongrácz örökbecsű „Jánoa
vitéz"-e kerül színre
helyárakkal.

vel.

Vasárnap este:

Bécsi

tavasz.

Bérletszünet.

. Gyenge Anna óriási srkere
az Operaházban

Külön érdekességet kölcsönöz a fentieknek, hogy
Gyenge Arana februáT 7-én Szegeden
szerepel,
amikor Is az AUKE rendezésében a Filharmonikus Egyesület zenekarának kíséretével a legszebb
operaáriákat énekli, többek között éppen a Hunyadi László La Grange áriáját is.

fit nerc Honthy Hannával, aki szerda este
Szegedre érkezett. S-«rdán este Szegedre érkezett H o n t h y Hanna, a kiváló primadonna,
aki csütörtöktől kezdve Szegeden vendégszerepel. Megérkezése után azonnal a színházi próbaterembe sietett nhol már várta a rendező, a
karmester és a többi szegedi szereplő. Azonnal
me^ezdték a nróbákat és a késő éjszakai
órákig dolgoztak. Csütörtök délelőtt főnróbát
tartanak. Honthy Hannával együtt érkezett
me? S o m o g y i Trén táncosnő. Próbaközben
néMnv szót váltottunk Honthy Hannával, aki
a következőket mondotta:
— Néhány évvel ezelőtt voltam utol iára Szegeden. Akkor is, most is. szívesen jöttem, mert
sokra értékelem a szegedi színház? közönséget.
Most négy est<V» keresztül játszom a szegedi
színházban. Kitűnő partnerokat találtam itt. azt
biszem, a közönség meg lesz elégedve velőnk.
Mindig érdekes eseménv számomra a vendégszereplés, most legutóbb Miskolcon játszottam
néhánv estén ugyancsak a „Bécsi tavasz"-ban.
A szegedi esték után Pesten folvtatom a munkát, érdekes, u j szerepre készülök.

katonaelőadásban,

filléres

Mától minden este és vasárnap délután

»Bécsi tavasz«
szenzációs operettujdonság
II Honthy Hanna felléptével II

G y e n g e Anma (Anna Roselle) a világhírű magyar énekesnő tegnap este a budapesti Operaházban először énekelte magyarul a Hunyadi László
cimü operában Szilágyi Erzsébetet.
A fővárosi
sajtó erről az előadásról a legnagyobb elragadtatás hangján ir. „Bámulatos a lirai gyengédség, az
előadás intenzív zeneisége, a hang bravúros színezése, melyekkel Gyenge Anna Szilágyi Erzsébetet alakítja. Kristályos hangvétel, a dallamvonalak
megejtő szépsége, magas hangjainak átütő gyémántfénye elragadtatja a hallgatót s ennek eredménye volt a szokatlanul zugó, szűnni nem tudó
tapsvihar, mellyel a nézőtér fejezte ki háláját a
nemzetközi sikereinek zenitjén álló magvar énekesnővel szemben."

nj

Ábrahám-operett körül. Ábrahám Pál „Mgrchen
lm Grand Hotel" dmü zenés vígjátékának bemutatási Jogát a szegedi színház szerezte meg a kiadótól. A szegedi színház már előkészületeket is
tett az érdekes bemutatóra, amely előreláthatólag
február közepén lesz Az Ábrahám-operett körűi
most váratlan bonyodalom keletkezett, amennyiben A budapesti Kamaraszinhái szintén a „Máreben lm Grand Hotel"-t tervezte legközelebbi újdonságának. Amikor az erről szóló hírek napvilágot láttak, Sziklai Jenő értesitette a kiadót, hogy
tiltakozik a pesti premier ellen, mivel a darab
első magyar előadásának jogát már korábban
megvásárolta. Közölte az igazgató a kiadóval
hogy csak a szegedi bemutató után öt nappal engedi a darabot Pesten is előadni és ezenkivül Jelezte azt Is, hogy csakis a szegedi színház kérheti
a rádiótól a helyszíni közvetítést, a Kamaraszinhái
nem. A kiadó jogosnak találta Sziklai tiltakozását
és azon fáradozik, hogy a két színház érdekelt őszszeegyeztesse. Valószínű, hogy a szegedi bemutató néhány nappal megelőzi a pesti előadást.

Honthy Hanna vendégjátékaira elővételben keli
gondoskodni jegyekről, mert óriási az érdeklődés.
Szombaton délután még egyszer közkívánatra
„Sonja'' kerül színre Filléres helyárak.
„Bécsi tavasz". Premier ma este Honthy Hannával a főszerepben
Honthy Hanna 1 Honthy Hannái

Rádió
Budapest I. 12: Déli harangszó. 12.06: A Mária
Terézia 1. honvédgyalogezred
zenekara.
Vezényel Figedy Sándor. 13.40: Zengő Singer Ibolyka hegedül zongorakísérettel. 16.10: Náday
Pál
előadása. 17: A földművelésügyi minisztérium rádióelőadása. 17.30: A Mándits jazz-zenekar müsoro Sinclair Teddy londoni jazzkarmester vezetésével, Kalmár Pál énekszámaival. 18: Komoróczy
György dr. előadása. 18.30: Lugossy István tárogatózik zongora, Illetve harmóniumkisérettel. II
óra 55: Kowách Ernő modem magyar költők műveiből ad elő. 19.30: Az Operaház előadásának
közvetítése Ballarini
István
vendégfelléptével.
Az álarcosbál. Dalmű 3 felvonásban,. Zenéjét szerezte Verdi. 23: Pertis Pali és cigányzenekarénak
műsora. 0.05: Híreik.
Budapest II. 17: A Mándits jazz-zeneikar műsora
Sinclair Teddy londoni jazz-karmester vezetésé
vei. Kalmár Pál énekszámaival.
18.30:
Angol
nyelvoktatás. 19.30:
Látogatás a Népszövetség
palotájában. Takaróné G&ll Beatrix előadása. SOi
Hanglemezek. 21.05: Hírek.
Külföld. Köln. 20.10: Nagy rádiózenekar. Milano
20.35: Donizetti: Lammermoori Lucia c. operája
a Scalaból. London Reg. 21: Orgonahangverseny,
Wien. 2215: Revüoperettkőzvetltés a népoperákból

a Baross étteremben
»9

Minden
csütörtökön este

flekken.
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Mi lesz a kapufás meccsel? A DLASz egyesbirája vasárnapra tűzte ki a SzAK—KAC „kaufás mérkőzést". A SzAK addig nem emelt
ifogást a terminus ellen, amig meg nem tudta,
hogy a fellebbezést szombaton tárgyalja az országos elnöki tanács Budapesten. Most azt
kéri, hogy a meccset, ha ugyan a játékra sor
kerülhet, halasszák el.

f

Az ujszegedi szezonnyitás

A Szeged FCw-Soroksár
mérkőzés
százalék elővételi kedvezménnyel
a
ország jegyirodája
árusítja

jegyeit 20
Délmagyar

Huszonötös birókeret
A Biró Testület és a „Vidéki blokk"
A Bíró Testület tanácsa te?nap este tartotta
alakuló ülését, amelynek keretiében betöltötték
az «gyes üresedésben lévő tisztségeket, megválasztották a bizottságok tagjait, ünnepelték
Lapu Lajost, Kandiba
Izsákot és kegyelettel
adóztak Geisler
Jenő emlékének, aki megalakítója volt a déli kerületnek- A tanács háznagynak Kandiba
Izsákolt, jegyzőnek dn
Csdnyi
Andrást válaszolta megAz egyes bizottságok tagjai a következők:
fegyelmi bizottság:
e'nök: Vőneky Ferenc, előadó: Lapu Lajos, tasok: Frankéi Mihály. Sugár
Béla, Lázy István- Faragó Géza, gazdasági
bizottság•• Kardos György- előadó: Szefeenyi
Lajos, tagok: Patiakf Imre, Vezér Ernő, Rer
ményffy Gyula, Lőwy Henrik- vizsgáztató
bizottság- elnök: Dézsv Ferenc- "tagok: Horváth
Pál, Martonosi József, Boross Pál, Engel PálA tanács hozzájárult ahhoz, hogy a jövőben
az egyesületek husznötös
birókeretből
kérhessenek meccseik vezetésére bírót- Eszerint a
jövőben a klubok a 86 bíró közül osak az*
köíeleisiek elfogadni, akik a huszonötös
keretben vannak• Budapesti mintára elhatározták,
hogy azentu! nem a delegáló bizottság, hanem
az eljjökség küld' ki a bírókat a meccsek vezetésére-

Tudomásul vették Kandiba
Izsáknak azt a
bejelentését, hogy egészségi állapota miatt a
jövőben az aktív szerepléstől visszavonu1- Ebből az alkalomból Kandiba ajándékkal lepte
meg Hprváth Pál fb elnököt, Kardos György
eünököt. Grósz Lajos
társelnököt- Dézsy
Ferenc társelnököt és Lapu Lajos főtitkárt»
akik bírói működésében támogatták és oktatói
volrtak- Geisler Jenőnek szánt ajándékát a volt
elnök özvegyének adták át. Kandiba érdemeit
jegyzőkönyvben örökítették meg- A jubiláns
Lapu Lajos főtitkár érdemeit ugyancsak jegyzőkönyvbe foglalták és meleg szavakat intézett hozzá Fürst György, a DLASz főtitkáraA tanács az ünnepléseik utón azokka1 a támadásokkal
foglalkozott, amelyek 3. " Vidéki
blokk" részéről érik a Biró Testületet- Megá1lapitották, hogy minden ügyben a legjobb belátása
szerint
intézkedett
a testület
Elhatározta a tanács azt is. hogy a vasárnapi orosházai rendkívüli közgyűlésen a Biró Testületet
Dézsy Ferenc és Martonosi
József képviseli-

fi DLASz segélyt kér
a központtól
Az ellenzék heves támadása a jelenlegi rezsim
ellen
Az egységes szegedi front tegnap szükebbkörű
értekezletet tartott amelyen elhatározták, hogy
körleveleket intéznek az összes egyesületekhez.
A körlevél tartalmát megfogalmazták, sokszorosították és már postára is adták. Az ellenzék
részletesen tájékoztatja az egyesületeket a
helyzetről és annak tarthatatlanságáról. Az ellenzék főleg a DLASz anyagi ügyét teszi szóvá.
Köztudomásu. hogy amikor a „Vidéki blokk"
átvette a DLASz ügyeinek irányítását, 5800
pengő vagyona volt, ma csak körülbelül 2300
pengővel rendelkezik, ami nem igen elég egy
ilyen nagy alszövetség vezetéséhez. Ezzel magyarázzák azt, hogy a DLASz anyagi támogatásért fordult a központhoz.
A körlevél többek között ezeket mondja:
„Az a pusztító munka, amely immár ké<t éve
dul a j alszövetségben, káros hatásait
kezdi
éreztetni a sport terén is. Az egyesületek nagyrésze belátja már, hogy a szegedi egyesületek és
azok vezetői ellen összehozott szervezkedés nem
a »port előmozdítására, hanem néhány ur egyéni
ambícióinak
tm törekvéseinek elérésére szolgál.
Ugy érezzük, elérkezett az a pillanat, amikor a
labdarugó alszöveíség békéjét minden
eszközzel
helyre kell állítani. Ezt pedig csak ugy tehetjük
meg, hsa a magúikat sportvezéreknek nevező urakat a i alszövetség éléről eltávolítjuk. Hangos
jelszavak, beválthatatlan Ígéretek és ür^s frázisok nem szabad, hogy továbbra is megtévesszenek
bennünket. Nem akarunk a sportl>an felekezeti kérdést tudni".
„A Hivatalos Közlöny állandóan nagyobb terjedelemben jelenik meg, mert a hivatalos közlemények nagyrésze kortescélokra van felhasználva,
ami természetesen annak előállítási költségeit növeli — mondja ezután a körlevél. Itt az ideje, hogy
megvédjük azt, ami a miénk. Az alszövetséget ml
tartjuk fenn, nehéz, fáradságot nem kímélő munkával és igen nagy áldozatokkal szerzett pénzeinkből. Sürgősen el kell távolítani az alszövetség élíről azokat, akik pem odavalók. Meg kell teremteni
az egységet t az alszövetség békéjét, mert csak
az lehet záloga igazi célunknak, a déli labdarúgás felvirágoztatásának. Nem gyűlölet, sem ag öncélú sportpolitika, hanem a tiszta érő sport ügyét
kívánjuk szolgálni, ami a közösség érdeke."

Soroksár—szeged
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Sport
A tavaszi szezon első szeged! bajnoki mérkőzése. a Szeged FC—Soroksár
találkozó iránt
nagy érdeklődés nyilvánul meg- Ez nemcsak
azért van. mert régen látott a közönség bajnoki
küzdemet és kedvező az időjárás, hanem azért
mert ezen a meccsen két régi rivális mér*
őssz« Erejét- A párharc még a második ligában kezdődött, azután jöttek az elsőligabeli találkozók, váltakozó eredményekkel, mégis a
Szeged FC került ki győztesen a pozícióharcból és a Soroksár csak tisztes távolból tósérte
a tabellán a piros-fehéreket- Ebben a pillanatban közeláll a soroksári csapat a szegedihez
és a pozícióharc újból előreveti árnyékát- Egy
pont eflőny némi megnyugvást ad a Szeged
FC-n«k, a Soroksárnak viszont reményt az
e'őrejutáshozA Szeged FC vezetőségének mi-nden igyekezete oda irányul, hogy csapatát
megerősítse
Bizonytalan azonban, hogy ez a kísérlet sikerrel jár-e. mert szinte elháríthatatlan
akadályokkal állnak
szemben•
Az erősítési akcióhoz
pénz kell és a tagok nagyrésze nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinekA csütörtöki kétkapus tréningen a jelek szerint azonban ujabb próbajdtékosok
vesznek
részt. közöttük egy kapus, aki szerdán jelentkezett- Ha a vezetőséghez érkezett jelentések
vallónak bizonyulnak- ebben az esetben legalább három
próbajátékos
szereplésére lehet
számít an*A vasárnapi meccsre már megtörtént a biró*
kü'ldés- A mérkőzés vezetésére a Biró Testület Égnert delegálta- A játékvezetőnek két szegedi batárbiró
fog segédkezni, ezeket még nem
küldte ki a Biró Testüllet déli kerülete, amely
még az előjátékra, az MTF—Sz
Máv meccsre
sem délegált birót- Az MTE—Sz- Máv- meccs
előtt, délelőtt 11 órakor a
KEAC-Zrinyi-KAC
barátságos találkozó kerül eldöntésre*

T

*

A Strauch—Harangi revánsmeees. A szenzáció
erejével hatott az a hir, hogy a szegedi S t r a u c h
kiütötte a legjobb formában levő ökölvívót, H ar a n g 11, aki 19X4. óta még külföldön sem szenvedett vereséget és többszörös Európabafnok. Harang; nem tudott belenyugodni vereségébe és engedélyt kért a szövetségtől, hogy a szegedi boxolóval ismét megmérkőzzék. A szövetség teljesítette Harangi kérését; a meccs vasárnap lesz Buda
pesten. Az egyesületek
nagy harcot inditottnli
Strauch megszerzéséért...
A KEAC motorosszakosztálya csütörtökön este
8 órakor az egyesület hivatalos helyiségében tisztújító választmányi ülést tart.
Elhalasztják az MTE—KAC meccset? A Makói
TK azt kéri az alszövetségtől, hogy a március
29-re kitűzött K A C elleni meccsét a makói országos vásár miatt halassza el.

40 fillérért mit vehet?
1 « kg. Ogg rétes liszt 40 «11., 1 kg. fehér bab 40
«11., 1 kg. lencse 40 «11., 1 kg. zöld és sárgaborsó
40 «11., K kg. kakaó 40 «11. M. kg. köménymag 40
«11., 2 % dóka tea 40 flll., W kg. cukorka 40 filű.,
V> kg. mosó és 1 drb. illatos szappan 40 fül., 8
drb. illatos fürdőszappan 40 fillér
C s i k ó s n á l , Tisia Lajos körút és Attila-u. sarok

• H i K

1.50-4 pengőt

takarít meg Budapesten mindennap a

szállodai szobán
ha Provincia pengőszelvénnyel fizeti
a számláját. — Kapható a DélUIOg y a r o r s z á g jegyirodájában és a fiók-

kiadóhivatalban :
m n Mt*ll E r n ő utazási irodájában.
Szeged sí. kir. város polgármesterétől.
5153—1936. sz. L

Versenytárgyalási hirdetm ény.
A város tulajdonát képező szatymazi orvosiak és a hozzá tartozó területnek örökáron
való eladása céljából
1936. évi február hó 19-én délelőtt 10 órakor
a gazdasági ügyosztályban (Bérház, II. emelet
23.) nyilvános versenytárgyalást és ezt követő-:
leg ajánlattevők között szóbeli árverést tartunk.
A 2 pengős okmánybélyeggel ellátott s a felaiánlott vételárat magában Fog1 a ló ajánlatokat
lepecsételt boritékhan elhelyezve, a fenti időpontig a városi iktató hivatalba (Városháza
földszint 14.) kell benyújtani. Az ajánlat boritékát a következő felirattal kell ellátni: „Ajánlat az 5153—1936. sz. hirdetményben közöli
szatymazi orvosiák megvételére".
Az épületre vonatkozó részletes adatok a városi mérnöki hivatalban (Bérház, II. em.) megtudhatók.
Bánatpénz fejében a város
letétpénztárába
500 pengőt kell előzetesen befizetni és az erről kiállított letéti nyugtát az ajánlathoz mellékelni.
Árverési vevő a vételárat a kisgyűlés jóvá
hagyásától számított 8 napon belül köteles a
város főpénztárába befizetni.
Szeged, 1936. évi január h ó 29-én.
Dr. Pálfy József polgármester.
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Farlcas tisztelendő úr tehát, respektálva a
női nem démoni adottságait, rnég mindig tájékozódni kívánt Mária fölborultnak nyilvánított lelki világáról. Ebben az értelemben
kérdezősködött is:
— Lehetetlen, hogy ne szeresse a friss levegőt. Mondja, akkor sem menne, ha tényleg valami jóképű fiatal legény hívná? —
Kövér, zsíros arcán meddő, fiatal éveinek
lefojtott izgalma rengett.
Mária ezt érezte s kiábrándító akart lenni.
— Akkor talán igen.
Ez a kijelentés élesen szakadt a papra,
mint a nyaktiló. Még visszautasításnak is
brutális volt. Oda is pillantott az apára, még
pedig olyan nézéssel, mint aki még mindig
nincs meggyőződve a leány normális elméjéről.
Baloghné eleinte izgatottan figyelte a fejleményeket, de már akkor elrohant Helferékhez, mikor még semmi sem tisztázódott véglegesen Máriáról. Nagyon kellemetlenül
érintette volna az önfeláldozó anyát, ha legalább negyedóráig nem újságolhatta volna
mindenfelé, hogy ő milyen szerencsétlen,
hogy az ő gyönyörű kisleánya megőrült.
Egész anyai működésében nem volt ilyen
szép s a jelek szerint ennyire veszélytelen alkalom, melyben szinte büntetlenül végigjátszhatta a mártirsorsú anya szerepét.
Ahogy futott Helferékhez, útközben összetalálkozott néhány fiatalemberrel, akiknek
mind leadta fájdalmát, hulló
könnyeivel
együtt, ugyanakkor természletesen azt is
hozzáfűzite, hogy ő már orvosról is gondoskodott s lehet, hogy az egész csak múló kimerültség. Mire Helferékhez ért, már többen
nyüzsögtek körülötte s valamennyien fogadkoztak, hogy meglátogatják a helyes kisleányt, a szerencsétlen beteget, mégpedig
azonnal.
Közben azonban a Máriával foglalatoskodók véleményében is gyökeres változás állott be. Mária ugyanis kezdte unni azt a buta érdeklődést, mely ilyen indokolatlanul s
ilyen tapintatlanul körülözönlötte s minthogy tényleg voltak teendői a városban (ma
akarta végleg odahagyni a szülői házal),
kurtábban, tehát őszintébben válaszolgatott
a jelenlévők kérdéseire.
Mikor a pap újra a levegő frisseségével
akarta kícsalogatni a szobából, hogy séta
közben lelki kúrára fogja, Mária fölényesen
mérte végig az Ige tévedt aszkétáját s ezt
mondta:
— Jobb lenne, ha a tisztelendő ÚT is a szegényekre gondolna. Ez volna egy keresztény
pap feladata.
Farkas tisztelendő úrra ez a két mondat
itgy hatott, mintha hivatásával ellenkező erkölcstelenségre akarnák fölbujtani.
— Hogy érti, Máriácska? — dadogta zavartan.
— Talán nem tudja, hogy szegények is
vannak a világon s hogy elsősorban magának kellene velük törődnie? Nem szrgyenli
a pocakját, mikor milliók éheznek?
A pap idegesen tapogatta végig a haját,
mint aki ellenérvet akar kisajtolni belőle,
most már holtbiztos volt benne, hogy ez a
zegény kisleémy megtébolyodott. Az orvos
is, aki pedig nagylelkű akart lenni a szülők
iránt s hamar megnyugtatta őket, hogy nincs
aggodalomra ok, maga elé dermedt s alig
h a l l h a t ó a n ismételgette:
— Szegény kis leány, szegény kis leány...
Éppen erre érkeztek meg az összecsődített
látogatók is. Helferné, Ilonka, Vad s néhány
diák, élükön Hernyókkal, akik nem győztek
csodálkozni azon, hogy tegnap még semmi
b.ija sepA volt. A medikus sietett ugyan kijelenteni, hogy Mária zárkózott modora az ő

fejében mindjárt szeget ütött, de erre a hirtelen katasztrófára persze cselédkönyve ellenére sem gondolhatott.
— Milyen kár érte — sóhajtott kórusban.
Annyira, hogy a végén már Baloghnénak
kellett vigasztalnia őket.
Mikor azonban a pap és az orvos újra arra
az álláspontra jutottak, hogy a leány elmebajos s ezt a kétségbeesett apa mór az ajtóban tudatta a beözönlő társasággal, mindenki elnémult, mintha halotthoz jönnének,
szinte pipiskedve, zajtalanul nyomultak előre Mária szobájába. Az őszinte részvét a
hangos sajnálkozást is beléjük fagyasztotta.
Mária nem sokat törődött velük. Ott folytatta, ahol abbahagyta:
— Hinni kell és akamií De maguk, férfiak erre képtelenek. A világ igazságtalan és
kegyetlen, ez mind a maguk műve, akár orvosi köpeny van magukon, akár m á s . . .
— Kisleányom, kisleányom, — reszketett
a szája Baloghnénak. — Vendégeink vannak.
— Mit bánom énl — fordított hátat Mária az egész társaságnak. — Nem érdekelnek. Különben is el kell mennem. Még pedig egyedül. — S ezt úgy mondta, hogy
senkise érthesse félre.
(Folvt. köv.)

Tössstíe
Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai tőzsde bizonytalan hangulatban egyenetlen irányzattal nyitott. A részvénypiacon az első kötések élénk árukínálat következtében a tegnapi áraknál gyengébb
árszinten jöttek létre Az árlemorzsolódás a piac
ellentállóképessége miatt nem volt nagyméretű. A
tőzsdeidő második felében a hangulat megjavult
ós az alacsonyabb árak mellett vevők jelentkeztek.
A legtöbb értékcsoportban a vásárlók kerültek
többségre A bányapiacon a Kőszén. Salgó, Rima
részvények élénk érdeklődés következtében jelentékeny árnyereségre tettek szert. A tőzsde legszilárdabb értéke a Tröszt részvény volt, mely kedvező osztnlékbirek következtében több, mint 4
pengével javitotta meg legutóbbi árfolyamát. A
tőzsde barátságos irányzattal zárt. Nemzeti Bank
| 182, Kőszén 344, Ganz 21.50. Izzó 196. Szegedi kenderfonógyár 46.
Zürichi d»vizazárlat. Páris 20 27, London 15.10
egynegyed, Newyork 304 ötnvolcad, Brüsszel 51 775.
Milánó 24.50. Madrid 42.00, Amszterdam 208 50,
Berlin 123.55, Schilling 5700, Prága 12 74. Varsó
57.95, Belgrád 7 00. Athén 2.90, Bukarest 2.50.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamai;
Anrol font 16.70-17 00, dán kor. 74 50-75.30. belga
56.90 —57.50, cseh korona 14.15—1435, dinár 7.S0
7.95, svéd kor. 86.10- 87.00. dollár 334.30-338.30,
kanadai dollár 329.00- 339 00, francia frank 22.3022.50, bo'iqndi forirt 229 55- 231 55. lengvel zloty
63 65— 64 25, len 2 80—100, l,eva
4 00-4 15, líra
29 00-30 25, (500 ¿s 1000 lirás bankjegyek kivételével), német márka
.
, norvég korona
83.85—84 75, osztrák schilling 80.00-80 70. svájci
frank 110.70-111.65.
Rtirtapestl •erménytrtzcdp hlvat.ilos árjesrvzé^et;
Buza tiszai 77 kg-os 17.85-18 10, 78 kg-os 18 00—
18 25, 79 kg-os 18.15-18.40. 80 kg-os 18.40—18 60,
felsőtiszai 77 kg-os 17.75—17.95. 78 kg-os 17 90—
18.05, 79 kg-os 18.05-18.25, 80 kg-os 18 20-18 30,
dnnatiSzni, fejérmerrvei. dunántuli 77 kg-os 17 70—
1780. 78 kg-os 17.85-17.95. 79 kg-os 18 00-18.15,
80 k"
18.15-1825, Pestvidéki rozs 15.55—1565,
e?véb 15 70-15 80. sörárpa T. 19,00-20.00. takarmányárpa I 16 50—1700, zab I 17.6o—17 70, tengeri 14 20—14 30
Oikágrti terménytőzsde zárlat Buza lanvbuló.
Máj. 99 ötnyolcad—f'l (101—100 hétnyolcad), jnl.
88.75—hétnyolcad
(89
egynvolcad—egynegyed),
szept. 87 háromnyolcad (87). Tengeri alig tartott.
Máj. 59 ötnyolcad (60.25). hil. 60 háromnyolcad (60
ötnvolcad), szept. 60.25 (60.5) Zab alig"
tartott.
Máj 28.5 C28 ötnyolcad), tul 27 hétnvolcad (28),
-u-pt. 27 háromnyolcad (27.5). Rozs lnnvhuló. Máj.
56.5 (57 egynyoload), jul. 55 (55 ötnyolcad).
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Bútorozott
szobát

L A K A S T
oryorsan és jól kiad,
illotölecr talál, ha felad
ecy apróhirdetést a

ntlKflGTRRORSZAGBO
Bútorozott különbeiáratu tiszta szoba
kiadó. Hétvezér u. 27.
Teljesen különálló csinos kis bútorozott szoba villannyal kiadó. —
Feltámadás u. 8.
Elegánsan
bútorozott
szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Petőfi
Sándor sugárut 37a., I.
em jobb.
Bútorozott szoba kiadó
azonnal. Szent Mihály
ucca 6 száim.
Különbejáratu bútorozott szobát keresek. —
„Február" jeligére.

Házal

legkönnyebben eladhavagy vehet, ha meghirdeti •

QÉlMAGYfiROlSZAG
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kőzött.

Rieumusok!
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nők: hétfő, szerda, péntek d. u., férfiak: vasárnap ingyen használhatják gőziegyükikel a páratlan hatású,
mindig
friss iszapmedencét
•
Tiszapnrti Gőzfürdőben

Báli

mellények, frakkingek
gallérok srakszerü

S 1 „Hattyú"
gözmosodában Horváth
M;hálv neon 9.
2"
Veszek nagyobbmenynyiségü friss
nyárfavesszőt ötventől kettőszáz cm-ig.
Faiskolai
iroda, Petőfi
sugárul
84. Tel.: 30-11.

W f f l f f l i W I W
Udvari magasföldszintes szoba, konyha, éléskamra februárra kiadó.
Margit ucca 5.

Legmagasabb árat fizetek használt tárg
kért és ruhákért,
hó, Attila u. 8.

Raktárhelyiséget, száraz, szellő«, világos keresünk azonnali átvételre. Ajánlatokat „örletpény" jelige alatt ké

Hintaszék, kézivaskaszsza,
mindenféle féregmentes használt
bútorok, tükör eladóik. Mérei u. 21, ajtó 10.

rűnk.

Rendkívül olcsó

használt aruk:

árban

Varró-

Fodrász leányt felvesz
Bálint, Brüsszeli körút
2. szám.
.

gép, kerékpár, alpacca
evőeszköz
készlet, fehérnemű,
ruhanemű,
férfi és női télikabátok,
frakk és szmoking öltönyök, különféle bútorok
hálószobiik. legolcsóbb
árban eladók. Szinberger, Mikszáth
Kálmán
ucca 11., ugyanott leg-.
magasabb árban veszek
záioacédullát. mindenféle targyakról.

Egy perfekt fűszer és
csemegés segéd
keres
alkalmazást vidékre is
„Szorgalmas"' jeligén a
kiadóba kérem.

Ócskavasat, fémet magas árban veszek
és
eladom, liorvtáh vastelep. Párisi körút 19a.

Mindenes főzőnő ajánlkozik Kálvária ucca 33.
Ügyes perfekt
eladót
férfi és női konfekciószakmából felveszek. —
Ajánlatot kérek Ügyes
eladó jeligére a kiadóhivalulhoz.

I Aignertelepi 440 négvKERESKEDELMI
ISKOLÁT VÉGZETT I szögöles telkein olcsón
leány tejivónkba pénz- I elaíó. Róth, Uj tér 6.
tárkezelőnek felvétetik.
Komplett bálószobabuJelentkezés
hétköznap
tor, konyhaberendezés,
angol gyermekkocsi oldélután 3 - 4 óra között
csón eladó. Pulc u. 7.
Központi
Tejcsarnok
Rt. telepén, Párisi-körEladó: világos
politúűt 16. sz
ros hálói,
szekrények,
hullámos ovális asztal,
nagy kerek
ebédlőasztal, képek,
hegedűk
Szmoking, alacsony ter
stb. olcsón. Mars tér 4,
metre, eiadó
TáborGieszernél.
ucca 7b. sz., fdsz. 7.
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Felel«. *serke«ztA; P Á S Z T O R J Ó Z S K »
Nyomatott
a
kiadótulajdonos Délmagyarorszáf
Hírlap- és NyomdaváJlalat R t könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Klein Sándor

ürcfeépes „igazolványba
fényképesei legolcsóbban S I M O N Y I
fényképésznél KorzA Mozival szemben

Dflmaggarorszáa
K#!c$$Riltöii!ivfár
Anijaga

leünaguobb,

elonzeíese legkisebb!

