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Termés előtt
Tudjuk, hogy a termés szépen áll s a földmivelésügyi minisztérium termésjelentése is
szépeket ígér. A most közzétett becslés szerint, amelyet kü'önösen az alföldön már jóformán csak néhány nap választ el az aratástól, 22 millió métermázsát meghaladó búzatermésre van kilátás a tavalyi 2 0 millióval
és a két esztendő előtti 17-6 millióval szemben. Rozsban 7 J millió métermázsás termésre lehet számítani a tavalyi 6.7 millióval és
a két esztendő etötti 6.2 millióval szemben.
Ha ezeket a számokat pénzértékre akarjuk
átváltoztatni és ugy
akarjuk felbecsülni,
hogy mit jelent ez a terméstöbblet a magyar gazdasági élet szempontjából, a búzánál métermázsánkint 14.50 pengős, a rozsnál
pedig 12.20 pengős kulcsot véve alapul, az
elsőnél a mult évvel szemben kerekszámban
h a r m i n c m i l l i ó s , a két év előtti állapottal szemben pedig h a t v a n
milliós
értéktöbblet
j e l e n t k e z i k . Ugyanez a többlet a rozsnál hozzávetőlegesen 12
millióra rug.

évfolyam,

1 4 6 .

sz

ugyanez fog bekövetkezni.
Áttérve az országos képről a bennünket
közvetlenül érdeklő Alföld adataira, isimét
egy olyan körülménnyel találkozunk, amelyet gazdasági jövőnk alakulása szempontjából közömbösnek nem tekinthetünk. A mult
évben ugy a gabona, — mint a gyümölcsfélék és a bor termése a Dunántúlon és az
északi dombvidékekein
hasonlíthatatlanul
jobb volt, mint az alföldön. Mig mifelénk a
tavasa fagy, jégverés ós aszály elpusztította
a termés jelentős hányadát, a többi országrészek fokozottabban érezték meg az emelkedő árak gazdaságot élénkítő hatását. Ezért
van az, hogy mialatt országos viszonylatban
a statisztika a vasúti és postai forgalomnak
és az adóbefizetésnek emelkedését mutatta,
nálunk visszaesés, vagy legjobb esetben
stagnálás volt tapasztalható. Az idén talán
megváltozik ez a helyziet. Csupán a buza
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termésjelentését véve figyelembe, rá kell mutatni arra a körülményre, hogy két millió
métermázsás országos emelkedéssel szember
2.6 m i l l i ó
métermázsa
többlet
e s i k a z a l f ö l d r e , vagyis a többi országrészek némileg megcsökkent terméskilátásait az alföldnek előrelátható nagy termésszaporulata billenti helyre és változtatja
jelentős többletté.
Minden irányított gazdálkodás helyett £
magyar ég jóindulatába és a magyar föld
termőerejébe vetjük a bizodalmunkat és reméljük, hogy ebből a két ősi erőforrásból
fog kibuggyanni gazdasági életünk virágzása. Az »rányitott és monopóliumos gazdálkodás apostolaitól csak egyet kérünk. Téglahordás helyett u t c s i n á l á s t tüzizenek a
programjukba. Igyekezzenek
szabaddá
és a k a d á l y t a l a n n á tenni az utat a gördülő élet számára.

M angol munkáspárt bizalmatlansági
indStvdnut tesz a horntáng ellen
a szankciók feloldása miatt

Kétségtelen, hogy ezek a számok még nem
véglegesek és kétségtelen az is, hogy csak
két terményre, — igaz, hogy nagyon fontos
terményre —, vonatkoznak. A mai állapot
szerint Jog<jsnak látszik azonban mór az a
feltevés, hogy amennyiben csak katasztróTörténelmi jelentőségű vita az angol alsóházban — Lloyd George
fák sorozata nem ér az aratást megelőző
éles támadása a Baldwín-kormány ellen
rövid néhány nap alatt bennünket, lényeges
eltolódásoktól már nem kell tartanunk. ElLondon,
junius IS. Izgalomtól
túlfűtött
Vájjon van-e olyan ország, amely kés« volna
tolódás azonban történhetik
kedvező
irányban is. Viszont azt a kedvező képet, légkörben ült össze csütörtökön délután az al- ilyen hadmüveleteket indítani és van-e a> angol közvéleménynek olyan része, amely ezért
amit a búzánál és rozsnál látunk, általánosí- sóház, hogy meghallgassák Eden beszámolótani lehet a többi gabonaféléknél is, vala- ját. A páholyokban a diplomáciai testületek
hajlandó volna felelősséget vállalni?
(Eango*
mint nem lehet elzárkózni annak megállapí- csaknem teljes számban megjelentek és egy felkiáltások
és
ellentmondások.)
tásától sem, hogy az eddigi főzelék- és gyü- gombostűt is alig lehetett volna leejteni a telt
— Ez volna a tényállás, amellyel szembe
mölcsfélék termése kedvező volt s a többi- padsorok között. Az ellenzék már az interpel- kell néznünk, — folytatta Eden. Bármilyen kekarokat
pengette.
ek is jó hozamot Ígérnek. Ha nehéz is ilyen lációk során a legharciasabb
vésbé is örvendetesek legyenek a tények, azt a
rendkívül sokféle és különböző értékű terBaldwin miniszterelnök az
interpellációk
következtetést kell belőlük levonni, hogy
ményt értékelés szempontfából egységes ne- során bejelentette, hogy a Ház kedden folyvezőre hozni, egyáltalán nem látszik lehetet- tatja a külügyi vitát.
a Népszövetség csak akkor valósíthatja meg eredeti céljait, ha az
lennek, hogy a buza harminc, illetve hateddigiektől lényegesen eltérő eszvan milliós értéktöbblete az összes terméEden.
közöket használ.
nyek figyelembevételével a tavalyi és két
vé előtti állapottal szemben s z á z , i 1 le t v e akit terembelépésekor a kormánytámogató
— Egyáltalán nm sajnáljuk
azt,
amit
k é t s z á z m i l l i ó t i s j ó v a l m e g h a - pártok lelkesen éljeneztek és a munkáspárt
eddig
ezügyben
tettilnk.
Tudjuk,
hogy
mi
lesz
l a d ó ö s s z e g r e növekszik, vagyis tisztán gúnyos felkiáltásokkal fogadott, nyugodt, de
a. Genfben képviselt kormányok felfogása, de
a növényi termelés ennyivel fogja nemzeti szemmelláthatóan harcias hangulatban
volt.
az angol k'»rmánv alapfs megfontolás után,
jövedelmünket szaporítani.
— Elsősorban helyes távlatba, kell helyezamit én, mint kü'ügyminiszter kötelességemAz óvatos gazda mintájára nem szeretnénk nünk a megtorlásokkal kapcsolatos politikánnek tartót am, arra a megállapodásra jutott,
ezeket a nagyon is kedvező és a sokszoros kat, — kezdte beszédét Eden. Anglia nem a
hogy nem volna semmi értelme annak,
hogy
megpróbáltatások után szinte szemkáprázta- Népszövetség, hanem annak csak egyik tagja,.
ezeket az intézkedéseket
Olaszországra
nézve,
tásnak tetsző eshetőségeket elkiabálni. A je- A leglojálisabban
alkalmazkodni
fogunk az 50
ebben a formában
továbbra
is
fenntartsnlc.
lenségek azonban nagyon komoly igéret for- nemzet közgyűlésének
döntéséhez,
többet nem
Felkiáltások
az
ellenzéken:
Gyalázat,
mondmájában itt vannak és számolnunk kell ve- mondhatok,
mielőtt Genfbe mennénk.
jatok
le!
lök. S z á m o l n u n k k e l l
azzal, hogy
Eden ezután hosszasan fejtegette, hogy
— Döntésünket a következőkkel indokolom,
több egymásután következő nehéz esztendő
— folytatta Eden, miközben túlharsogta, az
után lesz pénze a gazdának, amellyel töraz angol kormány a kezdeményeellenzék közbekiáltásalt. Senki sem
várhatja,
leszt'heti tartozásait, hasznos beruházásokat
zés tekintetében m i n d e n tőle telhogy a. megtorlások
fenntartása
visszaéttitfa
eszközölhet és mint vásárló léphet fel a kehetőt megtesz Genfben.
a régi állapotot
Abessziniában.
reskedő boltjában és az iparos műhelyében.
S z á m o l n u n k l e h e t azzal, hogy a gaz— Mivel a Népszövetség zavarban van,
A m i pedig a katonai eljárást illeti,
dasági életnek az a sokat emlegetett begyúj- nézetünk szerint ismét reánk vár a kezdeméennek lefolytatására az angol kortása, amely a hivatalos tüzszerszámokkal és nyezés szerepe. Könnyű volna másokra hagym á n y sem hajlandó.
hatósági motalkókkal sehogysem akart si- ni a kezdeményezést, de ez nem illene
Angliákerülni, most a nap jótékony melegének
hoz.
— Vallja be a Népszövetség, hogy nem érhatása alatt önmagától megtörténik és megE l kell ismernünk, hogy a megtorUk
célt, a megtorlások!
Ez a Népszövetség
indul az a pezsgő elevenség a gazdasági
lások nem érlek célt.
dolga,
de
ebben
i«
mi
minden
körülmények köélet mezején, amelyet esztendők óta fájóen
zött
részt
fogunk
venni.
— Olaszország katonai,
hadjárata
sikerre?
nélkülözünk. Ismételjük, nem akarunk túlzó
Eden emlékeztetett arra, hogy si
angol
reménységeket kelteni, de lehetséges, hogy járt, A helyzetet, csak Abesszinián kivfll megtenaeri
hatalmak
iev lesz és szeretnénk remélni is, hogy csak
indítandó hadműveletek változtathatnák m?2. kormány és bizonyos földközi
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A tegnapi és a mai francia és spanyol kormányok magatartása megegyező, tehát a földközi
hatalmak támogatnak bennünket. Ami a háború veszedelmet illeti — mondotta —, senki
Abon«n$ek«t vállal éa kihordásokat ia e«zkőzSI t»s sem hl^zi, hogy a francia kormány háborút Indítana a Rajna-vidék megszállása miatt.
Pusztaszeri ( P u z s l n ) Miklós háláit
L l o y d George beszédét azzal fejezte be,
c«á«»á a, 8zeniháromsáa:-ueca 3.
Ksrthe!ylség"ms
megnyitottam I frissen csapolt >T il'sndősn lisnlmtft. hogy Anglia tekintélyét még soha nem csorbították annyira, mint ma. Az 50 nemzet, amely
bízott bennünk, ezután nem hisz szavunknak.
között folytak
eszmecserék,
amelyek következ- Majd így kiáltott fel:
tében kölesönö« biztosítékokat ajánlottak fel
— Ma gyáván megadtuk magunkat és ott ülaz alapokmány 3. részinek 17. szakasza alap- nek a gyávák! — ezzel a miniszteri padok felé
ján. A biztosítékok szerint Anglia segítséget mutatott.
Ezután több képviselő akart felszólalni, de
nyújtana bizonyos földközi tengeri hatalmaknak, ha azokat a megtorlások fenntartásával a munkáspárt B a 1 d w i n t akarta hallani,
kapcsolatban támadta érné. Nézetünk szerint mire a miniszterelnök szólásra emelkedett.
— Ellenfeleink az országot félrevezetik és
megfutamodással vádolnak bennünket. Az álezeknek a biztosítékoknak a megtalános választások során világosan hangoztorlások után is hatályban kell matattuk
radniok egy bizonyos ideig,
Voll O n o z ó n é h a l á s x c t á r d

>n r m este

ueoyes haihfi tazoit Halászié ü

ha tehát a népszövetségi közgyűlés a megtorlások elejtetését határozza el, az angol kormány ki fogja jelenteni Genfben, hogy ezeknek
a biztosítékoknak
továbbra
is hatályban
kell
maradnlok,
hogy helyreállhasson
a bizalom az
érintett
vidékeken.
— Ilyen korlátozásokkal
készek vagyunk az
említett nyilatkozatot Genfben
megtenni.
Ezenkívül az utóbbi hónapok tapasztalatai
alapján szükségesnek tartottuk, hogy
a Földközi-tengeren

jóval erösebb védelmi
helyzetet
tartsunk állandóan fenn, mint aminő a vita kezdete
előtt
ott volt. Az ennek megfelelő intézkedések rövid •»en
tntgti'rtiimik.
M i n d e n ! e l k ö v e t ü n k . hogy vlsstaszerezíük a
Népszövetség tek intelvét, az elszenvedett kudarc u t á n ,
A Rajna-vidék

megszállására

ál térve, Edetl kijelentette, hogy Németország
közreműködése nélkülözhetetlenül szükséges
Európa békéjében és az egvmást kővető angol
kormányok őszintén Igyekeztek Németországgal e célból együttműködni.
Megértem, hogy azokat, akik támogatták a
kormányt a« olasg-abesszin ügyben, M I I V Ó S
csalódás érte a mostani fordulat következtében. Mint a Népszövetség meggyőződéses hivé,
osztoznom kell ebben a csalódáslian.
fia ragaszkodnánk az igazsághoz, miután a
cél elérhetetlenné vált, meghiúsítanánk a forttosabb célt a béke fenntartását. Mindén érőnket a fél Síölgálatába kell állítani és ha szükséges. nem szabad annak bevallásától sem visszariadnunk, hogy égf eSetbfh kudarcot vallottunk.
Edefl besaéde után G r e e t t h u t , az ellenzéki mtinkáspárt helyettes Vezére, hevesen támadta Eden beszédét. Edén -- mondotta —
megha jolt a diktátor előtt és sokmillió ember
megdöbbenéssel fogja olvasni, hogy az angol
kormány megszegte választási fogadkozását és
ezzel a legsúlyosabb károkozást követte el, Végül kijelentette, hogy
A kormánynak le kell mondania
azok részére, akik készek a tűzpróbát kiállani.

a megtorlásoknak kísérleti jellegét.
Most, miután az együttes biztonság kudarcot
vallolt. Európa népeinek legfőbb törekvése az
lehet, hogy ez a kudarc ne ismétlődjék meg.
Európára nézve életbevágóan fontos, hogy Anglia, Franciaország. Németország és Olaszország őszintén és vállvetve dolgozzék egész Eu-

bizalmatlansági indítványt
javasolt. A Ház szavazás nélkül ezután keddre
napolta el a külügyi vitát.

II bizalmatlansági indítvány
A munkáspárt kedden a következő bizalmatlansági indítványt terjeszti be:
„Mondja ki a Ház, hogy a kormány azáltal,
hogy nincs határozott és céltudatos külpolitikája, csorbította az ország tekintélyét, gyengítette a Népszövetséget, gvengitette a békét és
ezzel eljátszotta a Ház bizalmát."

Ugy a g a l o p p , mint az ügetőversenyekre
l e g j o b b a n
f o s s a d
Bauer Aladár bookmaker

Telefonon feladott h e l f b e l t fogadásokat azonnal k é z b e s í t ü n k

Szeged,

Kelemen ucca 8.

irodában

telefon: 12—68

Tudatlanságukkal védekeznek
a békési kaszások
Békés, június 18. A szegedi törvényszék A pdly-tanáeiö Csütörtökön folytatta Békésen a
kaszáskeresztesek
bűnügyének
tárgyalását
Egymásután szólította az elnök maga elé a
Vádlottakat, akiknek legtöbbje rosSi anyagi
helyzetével védekezett. Csütörtökön délelőtt kihallgatta a bíróság V á r i Imrét, K é l e m e n
Jánost, B e r e c z k y Sándort, L i p e s e y Gábort, D o m o n k o s Lászlót, if j, F o d r i Andrást, N a g y Imrét és L u k á c s Gábort
N a g y Imre az elnöknek árra a kérdéséré,
hogy miért lépett be a pártba, kijelentette, hógy
néni tudja miért, óstóbaságból. A legtöbb vádlóttön szegényes öltözék volt, de Olyan is akadt,
aki rongyosan, mezítláb állt a bíróság elé.
A vádlottak az eskü szövegére vonatkozó kérdésekre azt felelték, hogy magyar hazájukra
esküdtek, Böszörményre nem.
F o d r é András 1§ éves földműves azt vallotta, hogy az apja mondotta neki, hogy közérdekből lépjen be a pártba, amelynek azonban
nem ismeri céljait.
— Hát akkor miért lépett be? — kérdi az elnök.
— Az eszme miatt.
-

-
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LlOyd George:

MAX'M GOQKIJ

— ItoZ-é. hogy a francia kormány közölte az
angol külügyi hivatallal, hogy Franciaország
hajlandó Angliát minden tekintetben támogatni, ha Anglia kész a népszövetségi alapokmánynak érvényt szerezni
E d e n ! A francia kormánv közölte velem,
hogy legteljesebb mértékben kész az angol
kormánnyal együtt működni.
de semmiféle
hajlandóságot nem mutatott arra. hogy fenn
akarj* tartani H mostani megtorlásokat, vagv
kész volna további megtorlások alkalmazását
támogatni.
L l o v d George beszédének további során
folytatta támadását Eden ellen.
— Közel félszázad Ata vagvok at alsóház tagit — mftndott* —. de még sohasem hallóttam,
hogy ingftl mlhlszter. aki a legfontosabb a miniszterelnök után. aZt jélértteirté ki a ftázhán,
h«gv

MEGHALT

Anglia, az angol birodalom véreséget szenvedett

rópa békéjéért. Hitler kijelentette, hogy békét
kiván, ebből következik, hogy módot kell adnunk ennek igazolására. Reméljük, hogy mi a
franciákkal és németekkel rövidesen megkezdhetjük a tárgvalásokat Európa yobb biztonságáról és békéjéről- Eden szándékait a kormány
egyhangúlag fogadta el. Meggyőződésem szerint sokkal többet ért a Népszövetség összeomlását elkerülni, mint a kudarcot nyiltan bevallani. Ezért választottam ezt az utat, mert legfőbb célunk Európa békéjének fenntartása.
Attlee, a munkáspárti ellenzék vezére kijelentette, hogy nincs megelégedve a miniszterelnök beszédével és kedden

M

M

Elnök: Mi áz az eszme?
V á d l o t t : Az, hogy megváltozik a helyzet
S z a b ó Lajos huszonnyolc éves földműves
Ml vallottá:
-- Béreczky 2öltán többünk előtt azt mondta, hogy mi rohamosztagos őrmesterek leszünk,
H a s z o n Gs. Férenc ötvennégy éves napszámos igy okolta meg a pártba való belépését:
— öntudatlanságból léptem be. öntudatlan
vóltam, tekintetes ur.
E l n ö k : Hallotta, hogy majd jön a parancs,
hafitaz óra?
V á d l o t t : Hallottam. Leginkább asszonyoktól. Nem volt nekünk rósSz szándékunk,
tekintetes ur.
N a g y g y ö r g y János huszonnégy éves napszámos "bűnösnek érzi ma^át.
— Rosszallom egv kicsit, hogy beléptem...
Bereczky és Lovas is mondták, hogy ha majd
hívnak, el kell menni.
D o m o n k o s István huszonegyéves napszámost a munkanélküliség vitte a pártba. Ha
előre megmagyarázták volna neki az esküszöveget, akkor nem lépett volna be.
A tárgyalást pénteken folytatják.

I

Mószkva, juníus lS. M a x i m G o r k i j , a
világhírű orosz iró csütörtökön délután meghalt.
Gorkij 18fi9-ben született Nizsnijnflvgorodban. Családi nevén A l e x e j M a x i m o v i c S
J e s k o v n a k hívták. Előbb egy cipészhez,
majd egv szehtképfestőböz adták inasnak. Aztán égy volgai hajó szakácsához került. Ez a
szakács keltette fel benne az érdeklődést az
irodalom és a tudomány iránt. Tizenhat éves
korában Gorkij elhagvta a hajót s még igen sok
foglálkozással próbálkozott meg. Volt többek
közt péklegény, favágó, vasúti Őr, balti sz. zsákhórdö, hajóvöntató, kikötőmunkás. Hosszil
ideig csavargók között töltötte életét
Ezekről az é»ménve?rŐl «Hmolt be első elbeszélésében, a csudra Mákárban (1891). 1ÍD6ban már Oroszország egyik legünnepeltebb írója lett 1898-ban a marxistákhoz csatlakozott.

Egyik vezére lett áz 1904—1905. évi forradalmi
mozgalmaknak. A forradalom leverése után
menekülni volt kénytelen. Csak 1914-ben tért
vissza Oroszországba. A háború után is többször töltött hosszabb időt külföldön, különösen
Olaszországban. Az utóbbi években nagy szerepet játszott a Szovjet szellemi életének irányításában.
| ^

Tizenegy h a l o t t . . .
Budapest, juníus 18. A Szunyog-szígetnél levő Dunaágban még mindig keresik a komnszerencsétlenség óta eddig még elő nem került áldozatokat. Csütörtök délelőtt a halászok fenékhálóval egy fiatal 22—23 év körüli világos
barnahajú nő holttestét húzták felszínre. Megállariltőliálí, hogv J u h á s z Ferenc villamosvezető felerégének holttestét fogták ki.
Délután egy ujabb holttestet találtak: Horv á t h II. Lajos ESzKBT alkalmazott .holttestét. Ezzel 11-re emelkedett a szerencsétlenség
megtalált halálos áldozatainak száma.

T936 június 19.
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A jövő héten összeül
a számonkérőszék,
sorra látogatják a hivatalokat és megvizsgálják az ügykezelést

(A Délmagyarország munkatársától.) A közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén dr. P a p
Róbert törvényhatósági bizottsági tag fölhívta az elnöklő dr. vitéz 1 m e c s György főis>án figyelmét arra, hogy a városi iigyosztáyok munkateljesítménye között nincs meg a
méltányos arány. Vannak ügyosztályok, amelyek munkával tulterhelten működnek,
más
ügyosztályok munkateljesítménye viszont lényegesen kisebb. A munka arányosítása céljából azt a kérelmet terjesztette a főispán elé,
hogy hivassa össze a számonkérőszéket és
vizsgálja felül az egyes városi hivatalok munkateljesítményét.
A főispán már honorálta dr. Pap Róbert kívánságát. Csütörtökön délelőtt szétröppent a
városi hivatalokban a bir, hogy a főispán junius 23-án délelőtt kilenc órára összehívta a
számonkérőszéket. amely sorra fogja látogatni az egyes hivatalokat, mindenütt megvizsgálja az ügykezelést és ellenőrzi az ügyintézés
gyorsaságát.' Hosszú esztendők óta, talán nyolc

Í

éve is van. most először ül össze a számonkérőszék, a hajdani közigazgatási élet egyik legfélelmetesebb mumusa. A számonkérőszék működése főképpen abból áll, hogy az egyes ügyosztályokban kiemeltet egy tetszésszerinti aktaszámot és azon állapítja meg, hogy a tisztviselők milyen gyorsan dolgoznak, mennyi idő
alatt intéznek el egv-egy rájuk bizott ügydarabot. Az ellen a tisztviselő ellen azután, akit
hanyagságon ér a számonkérőszék, megindul
a fegyelmi vizsgálat, ami súlyosabb következményekkel is járhat.
A számonkérőszék működését, természetesen
előkészítik az ügyosztály vezetők, akik
már
ki is adták az utasítást az elmúlt félévre vonatkozó működési kimutatások elkészitésére.
A kimutatások összeállítására a tisztviselők
csupán negyvennyolc órát kaptak és igy csütörtökön a legtöbb hivatalban délután is dolgoztak, hogy ezeket a meglehetősen komplikált
Kimutatásokat a meghatározott terminusra elkészíthessék.

Érdekes tanúvallomások
a Hollzer-féle örökségi per
második napján
Vallomások Holtzer Gyula különös életéről — A törvényszék elnapolta a tárgyalást és később dönt a további bizonyításról
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
Holtzer-örökeég ügyéhen a szegedi törvényszéken dr. Schicepier
János törvényszéki
biró
csütörtökön továbbfolytatta a tanuk kihallgatását. A tárgyalást már reggel nyolc órakor
megkezdték, hogy a két napra kitűzött tárgyalást befejezhessék. Szerdán már
kihallgattak
egy gereg tanút, csütörtökön befejezték a tanuk kihallgatását és a tárgyalást
bizonytalan
időre
elnapolták.
Csütörtökön az első tanú Scultéty
Sándor
városi főszámvevő volt, aki elmondotta, hsgy
dr. Holtzer Gyulát régebbi idő óta ismerte, de
sohasem
vett észre sem beszédjén,
sem viselkedésén rendellenességetk
Arról sincs tudomása,
hogy 10—15
centiméteres
szövetdarabokat
árusitott volna. Az elhunyttal baráti viszonyt
tartott fenn ée igy tudja, hogy
visszavonult,
szerény
éleUt
élt, de jószívű ember volt. Jelentékeny
összegeket
nyújtott
át a város polgármesterének
jótékonycélra.
Egyizben,
amikor a város meg volt szorulva,
előzékenységből terminus előtt befizette az adóját, ami több, mint 10
ezer pengőt tett ki.
Arról is van tudomása, hogy református vallásra tért át, de hogy mi inditotta erre a lépésre, azt nem árulta el. Arról sohasem beszélt,
hogy a nagy egyházi adó miatt hagyta, volna
ott vallását. Áttérésekor a református papnak pénzt adott jótékony célokra.
Dr Singer István flgyvéd azt mondotta vallomásában, hogy az elhunyt ruházkodása
nem
állott
arányban
vagyoni
helyzetével.
Köztudomású volt róla, hogy zsugori
ember volt. Házasságkötése után általános derültséget keltett, hogy egy borbélyüzletben egy liter
kölnivizet rendelt, Házasságkötése előtt sohasem
látta őt nyilvános helyen, házasságkötése után
egyizben megpillantotta a Hungáriában
egy
társasággal és feltüní, hogy pezsgős üveg volt
előtte.
Ottmba
Gyuláné gyári munkásnő volt a következő tanu. Elmondotta, hogy tiz eszten
deig volt házmestere az elhunytnak.
Ziugori.
de jószivü
embernek
ismerte az
elhunytat.
Neki is emiitette, hoav testvéreinek
avermekei

fognak
örökölni.
Gyakran
szalonnát
mert mint mondotta, cukorbaj
ellen a
orvosság,

evett,
legjobb

télen nem fűtötte szobáját és többször kabátban ült szobájában.
Egyideig huzatnélküli dunyhával takaródzott
és szakadt hálóingben aludt, Dániel fivérének
felesége küldött neki három
hálóinget¡>
amit
el is fogadott. Esküvőjét
abban a fekete ruhában tartotta, amelyet
doktorátusára
csináltatott.

Török
Júlia, az elhunyt volt házvezetőnőjének, Szeless Jánosnénak unokahuga elmondotta vallomásában, hogy gyakran járt dr.
Holtzer Gyula lakásában. A szakácsné panaszkodott télen, olyan kevés fát kap. hogy a
konyha
éjjelente
jéghideg
és kénytelen\ « sparherdre
ágyazni
magának.
A tanu látta
is,
hogy ettől a sparherd be volt horpadva,
Eleinte nem volt bőkezű Szeleesnével, éppen ezért
Szelessné monogramhimzéssel
keresett néhány
fillért. 1924-től kezdve azután
megváltozott
és Szelessnét mindennel
ellát\ta.
Dr. Koch
László ügyvéd arról tett vallomást, hogy évekkel ezelőtt szakadt
cipőben
látta dr. Holtzer Gyulát az uccán sétálni.
Szabó
Mihály szabómester arról beszélt,
hogy az elhunyt rendes rnhában
járt. Egyizben Holtzer Dániel elküldötte őt Holtzer Gyulához, liogy vegyen mértéket és csináljon neki
egy fekete ruhát. Holtzer Gyula tiltakozott ellene és arra kérte, hogy a Ferenc József kabátját bővítse ki. Dániel mégis csináltatott neki
egy szürke ruhát,
özv. Lusztig
Dezsőné elmondotta,
hogy
férje husz esztendeig állott alkalmazásban a
B e l v á r o s i Mozi Ma utoljára Richárd Tauber rel
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Izgalmas dráma az orosz hazátlanok életébői.
Főszereplők Charles Beyer és Loretta Joungi

5, 7. o

Holtzer-üzletben. Dániel az urával
küldetett
szövetet Holtzer Gyulának, aki szegényesen
öltözött. Mondotta egy alkalommal, hogy
Holtzer Dániel gyerekei fognak örökölni.
Nem akart házasodni, mert azt tartotta, hogy
csak a pénzéért
kell másnak. Házassága után
Lusztigné megkérdezte tőle, hogy most jobb-e,
mire Holtzer Gyula azt felelte, hogy igy sem
jobb. De hogy miért nem jobb, azt nem mondotta meg.
Gerő Adolf magántisztviselő
elmondotta,
Dániel sokszor kapacitálta fivérét, hogy
csináltasson magának ruhát, de erre nem volt kapható.
Az utóbbi években már elegánsabban öltözködött.
Dr. Tóth
Mihály nyugalmazott városi tanácsnok, aki baráti viszonyban állott az elhunyttal, elmondotta, hogy dr. Holtzer Gyula
zsugor inak volt mondható.
Emlékezete
sokszor
kihagyott.
Házasságkötése után
a vagyonra
vonatkozólag azt mondotta, hogy minden ugy
lesz, ahogy
eddig volt; felesége is, ő is önállóan kezelik a vagyonukat. Támogatni nagyobb
mértékben azért nem akarta fivérét, mert az
volt a véleménye, hogy üzletei úgysem sikerülnek, de meg
a vagyona ugvis a testvére családjáé
lesz.
Hogy a házasságkötése után is tett-e ilyen
nyilatkozatot, arra nem emlékezett.
Jótékony
embernek
ismerte.
Gombos
István szabó elmondotta, hogy tudomása szerint Holtzer Gyula éveken á t foglalkozott azzal, hogy lakásán
árusitott
szövetet.
Hauser
Rezső Sándor nyugalmazott főigazgató sohasem tapasztalt dr. Holtzer Gyulánál olyasvalamit, amiből arra lehetett volna
következtetni, hogy nem normális.
Kriska
Péterné papucsos felesége elmondotta., hogy Holtzer Gyula felkereste a papucsosokat és bársonyt
kínált
nekik
eladásra,
ök
is vettek tőle három papucsfejre való bársonyt.
Holtzer Gyula lakásán egy sánta nő papucsfejeket hímzett.
Dr. Csonka
Nándor ügyvéd arról tett vallomást, hogy körülbelül harminc éven keresztül
ismerte Holtzer Gyulát, aki
nagyon takarékos és zsugori ember
volt, néha egy pohár sört is sajnált
magától, máskor meg baráti köret
is megvendégelte.
Házvezetőnőjének oefolyása alatt állott ós a
házvezetőnőnek
az volt a célja, hogy
elvétesse
magát.
A házasságkötés előtt büszkén említette, hogy egy angol tisztnek lesz az apósa ellátszott rajta, hogy ez tetszik neki.
fíácz
Anna bejárónő zsugori embernek
merte, aki azonkívül beteges is vot.
Vincze Lipót, Krier
Rudolf
tanúvallomás?,
után Egyesy
Lajosné tett vallomást. Elmon
dotta. hogy egyizben akaratán kivül kihall?«

DÉLMAGyARORSZAO
tott egy beszélgetést, amelyet dr. Holtxer
Gyula folytatott rr konaíval ée akkor azt a kijelentést tétté, hogyha meghal,
minden az övék
let».

Popovies
látván kereskedő elmondotta, hogy
Holtier Gyulát gyerekkorától kezdve ismerte.
Elbeszélgettek a kávéházban sok mindenről és
egyik ilyen alkalomkor elmondotta, hogy
édesapja a Milkó-palotát azért vette meg, hogy az családi ági vagyon
legyen,
mindég a lloltíer-esaládé maradjon. Házasságkötése után megkérdezte tőle, hogy nősülése következtében mi lesz a Mílkó-házzal,
mire Holtzer Gyula azt felelte, hogy természet e i n a ház az unokaöccseié lesz. amint azt
édesapja
kívánta.
Pertu viszonyban volt az

elhunyttal," egyizben mégie Popovics
urnák
szólította, amit nem tud mire vélni. Feltűnt
egyszer, hogy a Kassban látta két hölgy társaságában, pezsgSzve.
Gál József cipészmester elmondotta, hogy
az elhunyt a két Holtzer-fiut fiainak
mondotta. Azt is emiitette előtte, hogy halála
után minden vagyona a két fiúé lesz.
A bíróság tanuként megidézte Szelese Jánosnét is, az elhunyt volt házvezetőnőjét, aki
betegségére való hivatkozással kimentette
magát a megjelente
alól. A bíróság megállapította, hogy több megidézett tanú nem jelent
meg. A felperesek jogi képviselői, dr.
Eisner
Manó és dr. Duschák
László a tanuk kihallgatására vonatkozó indítványokat terjesztettek elő. A bíróság a tárgyalást azzal napolta
el, hogy a további bizonyítás
felett külön végzéssel fog
határozni.

Tilos a kostoló a tejpiacon
Egészségügyi vita a tejeskannákról
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a Délmagyarország, hogy tejszabályrendelet megalkotását határozta el a város
hatósága, mert ezzel akarják megszüntetni a
tejellátás körül tapasztalható Visszásságokat.
A tejszabályrendeleten már dolgoznak a városházán, az a terv, hogy az ószi közgyűlés
elé kerül a szabályrendelet. Legfontosabb intézkedése lesz az uj
tejszabályrendeletnek,
hogy valamennyi tejárust arcképes személyazonossági Igazolvány kiváltására fognak kötelezni. A tejszabályrendelet életbeléptetése
után csakis az arcképes igazolvánnyal ellátott tejárasok hozhatnak Szegeden tejet forgalomba.
Kötelezik arra is a tejárusokat, hogy a kiméréshez megfelelő edényeket használjanak
és időnkint orvosi vizsgálaton jelenjenek meg.
Arról is szó van, hogy szigorúan eltiltják a
szegedi piacokon szokásos kóstolást. Figyelmeztetésekkel, felhívásokkal próbálta már a
város hatósága a vevőket erról leszoktatni, de
eddig nem sikerült. Most kilátásba helyezett
kihágási eljárásokkal a tejárusokat fogják arra
kényszeríteni, hogy a tejbe való belekóstolást
ne engedjék meg a vevőknek.
A kóstolgatásra különben nem lesz szükség
a szabályrendelet életbeléptetése után, mert külön jelölik ki a fölözött és a teljes tejárusok

helyét. Az ujabbi tervek szerint a Tisza Lajoskörut felső végében lesz a fölözött tejárusitás,
pár sarokkal lejebb pedig a teljes tejet fogják árusítani. Egy másik terv szerint a Klauzál-téren lesz a tejpiac, mégpedig a Kelemen uccai oldalán a fölözött tejárusok részére jelölnek ki helyet, a tér másik oldalán pedig
a teljes tejet hozzák forgalomba. Ezáltal az
ellenőrzést nagyon megkönnyítik és egy csapásra megszüntethető lesz a mai visszás helyzet, hogy lefölözött tejet teljes tejként hoznak
forgalomba.
Főleg esztétikai szempontból hangzottak el
utóbb panaszok az ellen, hogy a belvárosban,
az ártézi kútnál mossák a tejárusok a kannáikat. Ez már általános szokássá vált, a megfigyelések szerint naponkint ezer, másfélezer
tejárus használja az ártézi kutkifolyókat. Többen azt kérték a várostól, hogy rendeletileg
tiltsa meg ezt, mert kifogásolható a tejeskannáknak a belvárosban való mosása. A tiszti
főorvosi hivatal véleményét is kikérték az
ügyben és az orvosi vélemény szerint, ha esztétikailag kifogásolható is a tejeskannáknak
a belvárosban való tisztogatása, de egészségügyi szempontból ez ellen nem tesznek észrevételt. A kannáknak, közvetlen használat után
forró vizzel való kimosása nagyon is célravezető, ezért az ártézi kut használatától nem
tiltja el a város a tejárusokat.

A hétfői kisgyűlés választja meg
az uj múzeumigazgató!
Szerdón összeül a közgyűlés — A végelbánás alá vont városi
tisztviselők ügye
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A közigazgatási életben szélesen elterpeszkedétt
már a kánikula.. Hetek óta nem történik semmi, ami mégis riirténik, az is álmosan, észrevétlenfll. Semmi komolyabb következménye
n^m voit példáui annak, hogy májusban
tutajdonképen
nem tartott
ülést a kisgyűlés,
pedig
a törvény ennek a közigazgatási szervnek
még nyári vakációt sem engedélyezett. A törvényhatósági bizottság és a közigazgatási bizottság a két legmelegebb nyári hónapban, julíusban és augusztusban vakációzik, rendes
illést néni tart, a törvényhatósági kisgyűlés
számára nem engedélyezte a nyári vakációt a
törvény. Minden hó; opban, így juliusban és
augusztusban is mee kell tartania a maga rendes űlé«ét. A törvényalkotó szándéka valószínűleg az volt, hogy né Szaporodjanak fel még a
nyári hónapok eiatt sem a közigazgatás elintézetlen ügyei, hogy az érdekelteket ne kényszerítse lehetetlen várakozásra a vakáció.
A kisgyűlés májusi ülése elmaradt, helye-

sebben nem maradt el, mert májusban összeült
a kisgyűlés és előkészítette a közgyűlés
napirendjét, de saját napirendje nem volt. Most
aztán kiderült, hogy ez az egyetlen ügy biztosította a — jogfolytonosságot és így formailag nem is maradt
el a májusi kisgyűlés,
amelynek komolyabb, sürgősebb tárgyalni valója a hivatalos megállapítás szerint úgysem
akadt volna,
A főispán — értesülésünk szerint — most
megállapította a juniusi kisgyűlés és a közgyűlés napját A kisgyűlés
hétfőn délután
4
órakor, a közgyűlés
szerdán délután
4 órqkor
ül össze. Az előjelek ezerint mindkettő szürke. jelentéktelen napirenddel. A közgyűlésnek
ez lesz a nyári vakáció előtt az utolsó ülése.
Napirendjét a hétfői kisgyűlés készíti
elő,
amely ugyanakkor a saját napirendjét is letárgyalja.
A kisgyülési napirenden a legfontosabb tárgy
a muzeumígazgató-választás
lesz. Az állásra,
mint ismeretes, a Nemzeti Muzeum Tanácsa a
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pályázók közül kettőt jelölt, dr. Banner János egyetemi rendkívüli tanárt ée dr. Csóll&ny
Dezső archeológust, aki jelenleg Szentesen, a
megyeházán közigazgatási gyakornok. A kisgyűlés tehát a két. jelölt közül választhat. A
választás után ejti meg a Nemzeti Muzeum
tanácsa a jelölést a könyvtártiszti
állásra éa
annak betöltése így valószínűleg a juliusi, vagy
az augusztusi kiegyülésre marad.
Egyelőre senki sem tud arról, hogy a kisgyűlés napirendjére más fontosabb ügy ie kerülne. A szerdai közgyűlés értesülésünk szerint
több nyugdíjazási
ügyet tárgyal, így dr. Wolff
Ferenc tiszti főorvosét ée dr. Wéhli Béla tiszti
orvosét is. Lehetséges, hogy sor kerül a végelbánás
alá vont várost tisztviselők
ügyének
letárgyalására is. A végelbánó bizottság hetek óta tárgyal dr. vitéz Imecs György főispán
elnökletével a városházán. Ezekről a tárgyalásokról semmi sem szivárog a nyilvánosságra.
Csupán annyit sikerült megtudni, hogy a városi tisztviselők
közül nagyon
kevesen
kerülnek végelbánás
alá, főleg azok, akik elérti- a
korhatárt, vagy kitöltötték teljes szolgálati
idejüket.
Abban az esetben, ha a főispán hétfőre hívja
egybe a kisgyülést ée szerdára a közgyűlést, a
napirendet szombaton készíti elő a város tanácsa.

Filiom

kézimunkás

női fehérnemüek

nagyobb mennyiségbeni előállítására munkavállalókkal (telepesekkel) összeköttetést keresek. Megbeszélés péntek délelőtt 10-ig HUNGARIA-szálló 37-es szoba, Markovits.

Teijes megegyezéssel
véget ért a belgiumi
sztrájk
Hétfőn mindenütt megkezdődik a
munka — Elfogadták a munkásság
kívánságait
Brüsszel, junius 18. A kiélezett helyzet miatt
Van Zeeland miniszterelnök vette kezébe a
munkaadók és a munkások között megindult
békéltető tárgyalásokat. Hosszas
tárgyalások
után létrejött a megegyezés a munkasok kívánságának tejlesitésével.
A négy pont, amelyben a megállapodás létrejött, a következő: 1. 8 órás munkaidő, 32 frank
minimális bér, 2. egyheti fizetéses szabadság,
9. a munkások szakszervezetekben tömörülhetnek, 4. negyvenórás heti munkaidő az
egészségtelen viszonyok között levő ipari üzemekben.
A megegyezés után a munkások képviselői
kezességet vállaltak azért, hogy a jövő héten
minden üzemben megindul a munka.

Gyermekülés miatt
ifrlzetbe vettek
egy csengelei asszonyt
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi rendőrség szerdán délután óta nyomozást folytat egy gyermekölési bünperben. özv.
F a r a g ó Jenőné, született V i n c z e Mária
44 esztendős csengelei asszonynak nemrégiben
gyermeke született A gyermek azonban nyomtalanul eltűnt, ami gyanút keltett a hatóságoknál. Keresni kezdték a gyermeket, majd
vallatóra fogták az anyát, aki ekkor bevallotta,
hogy a gyereket elásta. Meg is mutatta azt a
helyet, ahová a kis holttestet elásta: az udvar egyik fája alatt. Tagadta, hogy megölte
volna gverméket. azzal védekezik, hogy a csecsemő holtan jött a világra. A nyomozás ezzel szemben megállapította, hogy műtéti beavatkozás történt, a gyermek ennek következtében korábban született meg és a beavatkozás során okozott sérüléseibe pusztult el. A
rendőrség keresi a műtétet elvégző személyt
Az asszonyt egyelőre őrizetbe vették. A nyomozás folvik.

1 9 3 6 funius 19.
=
=
=
=
=

A miniszterelnök
Balatonfüredről Nagytéténybe utazott
Budapest, junius 18. G ö m b ö s
Gyula miniszterelnök csütörtökön elhagyta a balatonfüredi szanatóriumot és Nagytéténybe, birtokára
utazott.
A miniszterelnököt kezelőorvosai tegnap alaposan megvizsgálták, állapotát teljesen kielégítőnek találták és hozzájárultak utazásához.
G ö m b ö s Gyulát Balatonfüredről felesége
is elkísérte Téténybe, ahová a „Léi vezér" motoros sinautóbusz vitte el a miniszterelnököt.
Gömbös Gyula Nagytétényben még legalább
hat hetet szándékozik eltölteni.
A miniszterelnök utazásáról a következő
közlést adták ki:
Gömbös Gyula miniszterelnök, akinek egészségi állapota orvosainak megállapítása szerint
annyira helyreállt, hogy szanatóriumi üdülésre
már nincs szüksége, ma délelőtt 8 óra 30 perckor a L é i motorkocsin elhagyta Balatonfüledet és 10 óra 30 perckor megérkezett Téténybe. A miniszterelnököt útjára felesége, P i s k y
Zoltán őrnagy, segédtiszt, S c h m i d t Ferenc
egészségügyi főtanácsos és kezelő orvosa, Bor o s József egyetemi magántanár kisérte el.
A vasútállomáson Ferenczy Tibor
főkapitány, továbbá személyi titkárai fogadták a miniszterelnököt. A miniszterelnök az állomásról
egyenesen nyaralóiába hajtatott, ahol egyelőre
még pihenőkurát fog tartani.
A repülőnapon résztvevő olasz repülőraj,
amely délelőtt hagyta el Budapestet, báromnegyed 1 órakor megjelent a miniszterelnök tétényi villáia felett és tiszteletkört irt le.

Eafegadták
a kisdedévé-íavaslafot
Budapest, junius 18. A képviselőház csütörtöki ülését délután 4 óra után nvitotta meg Sztranyavszky Sándor elnök. Az elnök a következő
szavakkal nyitotta meg az ülést:
— A Ház ülését az ország kormányzója születésének mai évfordulóján imádságos áldáskivánsággal őfőméltósága életéért, egészségéért
és Istenhez küldött fohásszal nvitom meg. (A
képviselők állva hallgatták végig az elnök szavait.)
A Ház ezután harmadszori olvasásban elfogadta az egyesbirói eljárásokban a törvénykezési illetékeknek átalányban való lerovásáról
szóló tőrvény javaslatot, majd folytatták a kisdedóvótörvénv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását.
D r ó z d v Győző elismerését fejezte ki
a
kormánynak, amiért szivén viseli a kisdedóvók kérdését. A törvényjavaslatot elfogadta.
K u n Béla azzal kezdte beszédét, hogy a
kormányzónak nem szerezhetünk nagyobb örömet. mint azzal, hogy születésnapján gyermekvédelmi javaslatot tárgyal a Ház. Rámutatott
a gyermekvédelem nagy fontosságára. A kisdedóvót nálunk eddig meglehetősen elhanyagolták, különösen az állam nem ismerte fel ennek fontosságát. A napközi otthonok felkarolását sürgette és a nagy jövedelmek megadóztatását szociális célokra. Rámutatott arra, hogy
Olaszországban mennyire fejlődött az óvódaügy. A törvényjavaslatot nem fogadta el.
R u p e r t Rezső hangoztatta, hogy az óvódák ügye nem nevelésügyi, hanem egészségügyi kérdés.
H ó m a n Bálint kultuszminiszter rámutatott arra, hogy a iavaslat indokolása a kormányzó két beszédéből indult ki, amelveket
egyrészt a parlament megnyitása alkalmával,
másrészt Baranyamegvében tavaly mondott. Az
óvódák nem nevelő, hanem elsősorban szociális és közegészségügvi intézménvek. Amikor az
óvódák és népiskolák felett felügyeletet gyakorol, akkor nem az egyházzal szemben, hanem az intézménvek felett gvnkorolia jogát.
Ezután általánosságban elfogadták a törvényjavaslatotA részletes vitánál G s o ó r Laios kérte, hogv
a tehetős kÖ7«érteVet k ö t e ^ z é k övé-Iák felállítására. A Ház ezután a .Tóz«pf nádor műszaki
és gar^asági egvetem «'erve^ésói-*! alVMott törvénycikk némelv rendelkezésének módo<itá?áról szóló törvényjavaslat tárgyalására tért át,
amelyet S z i n n y e i-M e r s e Jenő előadó ismertetett.
G a 11 a s z Ágost kérte, hogy az alsó- és középfokú gazdasági intézeteknél rendszeresített
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állásokra is képesítsen a gazdasági akadémiai
ókkvél
H ó m a n Bálint kultuszminiszter rövid felszólalásában rámutatott arra, hogy a középés alsófoku szaktanári állásra nem képesíthet
a gazdasági akadámiai oklevél, mert
más a
gyakorlat és más az elmélet
Ezután általánosságban, majd vita nelkul
részleteiben is elfogadták a javaslatot.
Kisebb javaslatokat tárgyaltak le, m a j d elfogadták az elnök napirendi indítványát. A Ház
legközelebbi ülését pénteken délután 4 órakor
tart ja és azon harmadszori olvasásban tárgyalják a ma tárgyalt javaslatokat. Az ülés ezután
egynegyed nyolc órakor véget é r t

FURDO

ifíreJc
A kormányzó születésnapja
Horthy
Miklós
kormányzó
csütörtökön
ünnepelte
hatvannyolcadik
születésnapját*.
Az évfordulót
ünnepinek
tekintette
az egész
magyar
társaialom,
amely
pártokon
is harcokon
felülemelkedett
kormányozó
vezéréi
látja
Horthy
Miklósban.
A kormányzó
születésnapját
megünnepelte
Szeged
társadalma
is. Szerdán
este a
helyőrség zenekara
fáklyás
szerenáddal
emlékezett
meg az államfő
szül.«tisnapjdról,
csütörtökön
reggel
ünnepi
zenés ébresztő
volt,
dilelőtt
minden
szegedi
templomban
ünnepi
Istentiszteletet tartottak.
A hivatalos
mise a
fogadalmi templomban
volt. Raskó
Sándor
apátplébános, prelátus
celebrálta.
Az
istentiszteleten
megjelent
dr. Pálfy
József
polgármester
a város tisztviselőkarának
élén,
Nagyszombathy
Miksa altábornagy
a helyőrség
tisztikarának
küldöttsége
élén, dr. vitéz Imecs György
főispán, rajtuk
kívül a városi
és az állami
intézmények
vezetői,
a frontharcosok,
a vitézek,
az
egyesületek
és a város társadalmának
képviselői. A város fellobogózva
ünnepelte
a
kormányzó
születésnapját.
— Az iskolaszék felterjesztésben ismerteti a
kultuszminiszterrel a tanitóválasztás indokait.
A községi iskolaszék csütörtökön délután ülést
tartott, amelyen folyóügyeket tárgyalt le. Az
ülés egyik érdekes eseménye az az átirat volt.
amelyet dr. Imecs György főispán intézett az
iskolaszékhez. A főispán arról értesítette az
iskolaszéket, hogy a közigazgatási bizottság
nem hagyta jóvá Magyar
Kornélnak városi tanítóvá történt megválasztását,, mivel Magyar
Kornél nem felel meg a választás előfeltételeinek. Az iskolaszék ugy határozott, hogy felterjesztést intéz a kultuszminiszterhez, ismerteti legutóbbi határozatának indokait és kéri
a választás
jóváhagyását.
Az
iskolaszék
Franki Antal javaslatára köszönetet
szavazott dr. Pap Róbertnek, amiért a közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén szóvátette a belterületi iskolák helyzetét és megsürgette a megrongálódott iskolaépületek helyrehozását, amire a polgármester megnyugtató igéretett tett.
— Cukorbetegeknek Trestarln Márkusnál.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Hatósági Munkaközvetítőben: 1 varrott munkás cipész, 3 lakatos, 1 kifutófiu, 5 fiatal napszámosflu
gyárba, 3 kovács, 1 köszörűs vidékre stancni munkára, 1 bádogos, 1 vasesztergályos, 2 kádár, 1
bognár, 1 szíjgyártó vidékre, 1 perfekt kötélgyártó
segéd vidékre, 1 önálló női szabász vidékre, 2 varróleány. 4 hölgyfodrász, 1 kirakatrendező, 6 téglagyári kemencemunkás, 1 villanyszakmához értő
ügynök, 1 fiatal nőtlen korsis, 1 hölgyfodrász és 1
női szabó tanuló, 1 mübutor asztalos tanuló. 1
cukrász tanuló, 1 mindenes szakácsnő vidékre fiatalabb, több hadigondozott cipőfekőrészragasztó,
tüzőnő, géplukasztónő, 10 hadigondozott gyári
munkásnő és férfi cipőaliamunkások.
— Hacsek és Saió H*rom órán keresztül
cs"k kacagás a Városi Színházban iunius 23-án
este.
— Hacsek és Sa'óhóz iegvek a Délmagyarország jegyirodájában kaphatók.
— Istentisztelet a zsinagógá'ten pénteken e>ste
7 órakor. Hétköznapi istentiszteletek re«el 6 óra
30 Derekor. e6te fél 8 órakor.

T i s s a L a j o s körül.

30"2°
Hirtelen jött ez a mostani kánikula, Még a '
múlt héten majdnem télikabátról beí-¿éltek aa
emberek, mert a hajnalok és az esték novemberiesen hűvösek voltak, egy-két napja azonban szabályszerű kánikula köszöntött be. A
fürdőházak és a strandok az utóbbi napokban
erősen fellendültek, végre elérkezett a stran,dolás Ideje, ami ugy látszott hogy az idén
teljesen bizonytalan lesz. öreg emberek azt
mondják, hogy ez a későn jött meleg hoszsau és enyhe őszre enged következtetni. Aa
időjárás most már tartósnak Ígérkezik, ha a
meleg vészit Is valamit erejéből. Tegnap a
Meteorologiai Intézet műszerei 30.2 fok Celsiust mértek, ez volt a maximális hőmérséklet, de jellemző a kánikulára, hogy a legala.
osonyabb hőmérséklet sem volt kevesebb 17
foknál. A hajnali órákban is csak ennyire tudott lehűlni a levegő. A Széchenyi-tér felöltötte
nyári képét. Az esti órákban a közönség ellepte a teret, megszállta a bérszékeket, csak a
késő éjszakai órákban néptelenedett el a hatalmas tér.
— A forró égöv betegségeinél, különösen
vérhasnál és olyan gyomorbetegségek esetén,
amelyek váltólázzal együtt lépnek fel, a természetes „Ferenc József" keserüviz szerfelett
értékes hatást fejt ki. Az orvosok ajánlják.
x Stesta Szanatórium, Budapest, I , Ráth
György-u. 5, a főváros egyik legideálisabban
fekvő és orvosilag legtökéletesebben
felszerelt
gyógyintézete Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászat, nrologi« stb. Röntgen.
Kémiai és mikroskopiai laboratórium. Elektrocardiograph (sziwizsgáló) Krogh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enterocleaner (bélfürdő). Modern vizgyógyintézet! Orvosilag vezetett
villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700
négyszögöles park! Olcsó árak!
— öblögess© rendszercsen a száj- és orrüreget
reggel és este, lehetőleg az étkezés után is Odollai. Egy fél pohár vizbe tegyen 3—5 csepp Odol-t.
Influenza járvány esetében, ha a garat fertőzése
kezdődik, célszerű ezt az adagot növelni.

& restauráció
nem idoszsrli
Bécs, junius 18. Ma délután a sajtóértekezleten L ud v i g követ a Reichspostnak a restaurációról irt cikkével kapcsolatban megállapítja, hogv a restauráció Ausztriában időszerűtlen.

Tisztviselői kinevezések
a minisztertanács előtt
Budapest, junius 18. A kormány tagjai csütörtök délelőtt D a r á n y i Kálmán, a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott földmüvelésügyi miniszter elnökletével
minisztertanácsot tartottak, amelyen a kormány valamennyi tagja résztvett. A minisztertanács a julius elsejei tisztviselői kinevezések és
előléptetések ügyét tárgyalta. Ezenkívül folyó
ügyeket tárgyalt, az ülés délután fél 2 órakor
ért véget
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röpirat

A minap szóvá tettük annak a röpiratnak
tónusát és hangját, amivel a most választás előtt álló Móravárosrcszben S c h w a n n
János hivei akar ják jelöltjüknek megnyerni a választókat. Most egy másik röpirat került kezünkbe, melyet P e t r i k
Antal és
T a k á c s Béla pártja tett közzé. Érdemes
éj, hasznos munka egymás mellé állitani
ezt a két röpiratot. Az egyik tűzokádó gyűlöletében pokollal és dögvésszel fenyegetőzik. a másik az elvégzett munka eredményeire hivatkozik. Az egyik Judáspénzről
szaval, undort követel s a gyűlölet s a gyilkos türelmetlenség uszitó szavaival izgat,
a másikból a polgári józanság megfontoltsága árad ki. Két röpirat, két világnézet és
két külön világ is, az egyik a munkáé, a
másik a harcé, az egvik a békéé, a másik
az örök nyugtalanságé, az egvik szegedi
hang, a másik importált, idegen s reméljük: soha szegedi bang nem lesz belőle. Aki
a Móravárosrész szavazói közül polgári listára akar szavazni, aki nem akarja támogatni a szociáldemokrata
listát, annak
nem lesz nehéz a választás. A vasárnapi
választás. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Az idő

A Szegedj Meteorológiai Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőtnéxő legmagasabb állása 30.3. a legalacsonyabb 17.1 C. A barometer
adata nullfokra és teogerszintre redukálva
reggel 766.2, este 763.6 mm. A levegő páratartalma reggel 67, délben 43 százalék. A szél
iránya északkeleti, erőssége 2—3.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Gyenge légáramlás, néhány helyen zivatar, a hőség tovább tart-

— Aranyeres Sánta Imáknál és vérkeringési zavaroknál, különösen nagyétvágyú és kényelmes
életmódhoz szokott egyének, a természetes „Ferene József" keserüvizet egy pohárnyi napi adagokban kissé felmelegítve használják.
— Az árokba fordult a locsolóautó. Könnven
végzetessé válható baleset történt csütörtökön
délután fél 5 óra tájban a Mátyás-téren. A csütörtöki rekkenő hőség mialt a köztisztasági telep 7-es számú locsnlóautója már második útját tette meg a Mátyás-téren, amikor a 2-es
szám alatti ház előtt becsúszott az árokba és
felborult. A kocsin ülő sofőrnek és a vízkezelőnek nem történt baja, mert idejében leugrott az
autóról. A balesetről értesitették a tűzoltókat,
akik félórai munka után kiemelték az árokból a kocsit.
— Országos vásárok. Szombat: Makó, Szarvas,
vasárnap: Makó, Békés, hétfőn: Jászapáti.
— öngyilkosságot követett el a 93 éves gazda.
A vásárhelyi rendőrség csütörtökön jelentette
a szegedi ügyészségnek, hogy
öngyilkosságot
követett el egv öreg földműves. N a g y Bálint.
A 93 esztendős gazdálkodó felakasztotta magát
a mestergerendára. mire rátaláltak, halott volt.
Nagy Bálint a legöregebb vásárhelyi gazdálkodó volt, magas kora ellenére még most is dolgozgatott gazdaságában. Az utóbbi időben betegség támadta meg és ez annyira elkeserítette
az életét, hogy öngyilkosságra gondolt. Az
utóbbi napokban többizben emiitette, hogy
megunta az életet, öngyilkosságot követ el. Fenyegetését beváltotta, amikor hozzátartozói
nem voltak odahaza, keresztülvitte tervét.
Nagy Bálint öngyilkossága Vásárhely gazdatársadalmában mélv részvétet keltett.

Iskolai hirek
A szegedi Szent Imre herceg polgári finiskolálw»n (Nap.ucca 1.) a beiratások junius 26-án és
27-én délelőtt 8-tól 12 óráig lesznek. Az I. osztályba iratkozók szüleik kíséretében tartoznak megjelenni a következő okmányokkal: legutóbbi iskolai bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, ujraoltási bizonyítvány. A beiratás alkalmával minden tanuló 4 pengő 20 fillér felvételi és mellékdijat, azonkivül az először beiratkozok a tanulmányi értesítőért 70 fillért tartoznak fizetni.
Fájdalommal jelentem, hogy szeretett
férjem.
P a p p
L a f o s
Máv. ny. bádogos temetése t hó 19-én
délután 4 órakor lesz a közkórházból.
ÖJTT. PAPP LAJOSNÉ.

1 9 3 6 június 19.

Vásárokra Járó kereskedők és iparosok

MATEOSz gépkocsikon való vásári rendszeres fuvarozások lebonyolítása céljából folfó h ó
19-én pénteken este 8 órakor Parádi-féle vendéglőben, Kossuth Lajos-sugárut, tűzoltó lakianyával átellenben megbeszélést tartunk. Kérjük érdekeltek szíves megjelenését. MATEOSz
fuvarfelvételi iroda, Kölcsey ucca 10.
i
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M A K Ó I H I R E K
Rendkívüli városi közgyűlés Makón a tiszti orvosok ügyében. Makó városánál a hatósági orvosok létszáma eddig három volt: dr. T ó t b Zoltán
ügyvezető, dr. H u b e r t Mihály és dr. D o b s a
Lajos kerületi orvosok. Az uj orvostörvény életbelépésével a létszám ugyan nem változik, csak a
tisztségek változnak, amennyiben egy tiszti orvos
és két városi orvos látja el a hatósági orvosi
teendőket. Tegnap már hírt adtunk dr. T ó t h Zoltán eddigi ügyvezető orvos kinevezéséről. Ez a hir
korainak bizonyult, amennyiben a belügyminiszter rendelete csak Tóth Zoltán városi orvossá törtéi:l kinevezéséről szól s egyelőre nyitva tartja a
városi tiszti orvosi állást, a másik városi orvosi
állást pedig megürülőnek jelzi azzal, hogy dr. Hub e r t Mihály városi kerületi orvos végelbánás alá
vonását rendelte el. Dr. Hubert Mihály, aki szolgálati idejét kitöltötte, Julius elsejével kerül nyugállományba s igy állására pályázatot kell hirdetni.
A polgármester — értesülésünk szerint — az orvosi állások átminősítése, illetőleg betöltése tárgyában érkezett miniszteri leiratot a hétfőn délutánra összehívandó rendkívüli közgyűlés elé terjeszti. Ezen a rendkívüli közgyűlésen terjesztik elő
a vágóhídi szabályrendelet módosítását is.
A gyalogösvényen haladt, elgázolták, özv. P o .
l y á k Istvánné 72 éves, Oroszlán-uccai szegény
öregasszony B o r o s s Istvánné nevü szomszédjával szerdán délután a lelei uton igyekezett a
Dorka-dűlőbe, ahol az aratók után árpakalászokat akart gyűjteni. A két asszony a müut baloldala
mellett húzódó gyalogcsapáson haladt, amikor Joö
István Deák Ferenc-uccai gazdálkodó kocsijával
utolérte őket. A lovak valamitől megriadtak s
egyenest a két asszonynak rohanlak. Boross Istvánné még idejében félreugrott, özv. Polyákné
azonban a lovak és a kocsi alá került, meglehetősen súlyos sérüléseket és zuzódásokat szenvedett.
Joó István, amikor nagynehezen megfékezte lovait, felvette kocsijára az elgázolt öregasszonyt s
beszállította a kórházba, ahol ápolás alá vették.

Bauer (Halár itoohmaier irodi
Szefled Ke[emen-ucca 8, fel. 12-68
n gyermekvédelmi iroda
működése
Az Országos Gyermekvédő Liga központi gyermekvédelmi irodája megkezdte munkáját, néhány napos működése alatt a legkülönfélébb esetek adódtak, amelyek létjogosultságát igazolják.
Az iroda vezetője az uj intézmény munkaköréről
és működéséről a következőket mondotta:
— Az iroda feladatát ugy fogjuk fel, hogy a
legtágabb értelemben vett gyermekvédelem, a prevenció szellemében rendszeres, humánus munkát
kell végeznünk. Nemcsak a szegényeknél lehetnek problémák a gyermekekkel kapcsolatosan, de
a jobbmóduaknál is. Az irodának három szobája
van a várótermen kivül, ahol a pedagógiai és lélektani vizsgálatok elkülönítve, egyenkint folynak. A szülök a vizsgálati és egyéb családi adatok titoktartása felől teljesen nyugodtak lehetnek.
A tegnapi lélektani pedagógiai vizsgálatokat dr.
Várkonyi Hildebrand egyetemi tanár végezte, igy
a legszegényebb gyermek' is a legkiválóbb szakszerű megítélést nyeri. Minden vizsgálatot szakemberek végeznek, mindenki teljes bizalommal fogadhatja a vizsgálatok eredményét. Elhagyatott,
züllő gyermekek bejelentése, vagy bármely gyermekügv elintézése céljából a közönség teljes bizalommal fordulhat az irodához.
Altalános tanácsadást tart a gyermekvédelmi
iroda családvédelmi és szociális ügyekben, munkaszerzés fiatalkorúak részére, elhagyottak gyámolitása délelőtt 8—12-ig és délután 2—5 óráig.
Lélektani és nevelési tanácsadás, pályaválasztási
vizsgálatok: kedd, csütörtök, szombaton délntán
2—4 óráig.
Gyógvnevelési tanácsadás: kedden és szombaton
délután 2—4 óráig.
Jogi tanácsadás csütörtökön délután 2—4 óráig.
Altalános egészségügyi tanácsadás hétfőn, szerdán, pénteken délután 2—4 óráig.
Fogászati tanácsadás szerdán és pénteken délután 2—4 óráié.

Levél az inségtrontról
„Egy rókusi Ínséges"
aláírásával levelet kaptunk. A z t irja ebben, hogy a
múltkoriban
megbetegedett és a belgyógyászati klinikán Írtak részére orvosságot. A recepttel jelentkezett, a kerületi tiszti orvosnál, hogy irja át,
mert ezáltal a szegényalap terhére szolgálják
ki a gyógy* zert. A tiszti orvos azonban nem
volt hajlandó a receptet átirni és arra hivatkozott, hogy ezt miniszteri
rendelet
tiltja.
— Miután tetegségem nagyon kinozott —
irja tovább levelében a rókusi
Ínséges, a népjóléti ügyot'ztályhoz folyamodtam és segélyt
kértem a gyógyszerre. Egy hónapra
rá megkaptam a választ, hogy a kérelmem nem teljesítheti.
Pünkösd napján azután ujabb meglepetés ért. Hetedm;<gammal a népkonyháról étkeztem, elsején elvették az ebédjegyünket, de
nem adtak juniusra másikat. Szaladtam másnap a városházáfa, de azzal utasítottak
el,
hogy menjek a kerületbe. I t t 6em értem célt,
a Munkaközvetítőben hasonlókép jártam. Most
várom, hogyan .ntezik el egy
Btgyermekea
családapa inségtigyét.
Soraim közlését köszönve, vagyok tisztelettel
Egy rókusi
Ínséges.

— Fogtechnikusok gyűlése az ipartestületben.
A szegedi fogtechnikus szakosztály választmánya tegnap este az ipartestületben ülést tartott,
amelyen Tihanyi
Károly elnök beszámolt a
két hét előtti fogtechnikus
vándorkongreszszus határozatairól. Kandiba
Izsák titkár bejelentette, hogy a Fogtechnikusok
Országos
Szövetségének vezetősége vasárnap fontos kari
ügyekben értekezletet tart Budapesten és erre
meghívta a szegedi szakosztály vezetőségét is.
A választmányi gyűlés ugy határozott, hogy Tihanyi Károly és Kandiba Izsák képviseljék a
budapesti megbeszéléseken a szegedi fogtechnikusokat. Bejelentette a titkár, hogy a szövetség rendezi a tagdíjhátralékosok ügyét, elengedik a nehéz helyzetben lévő fogtechnikusok
hátralékát. Végül a választmány
köszönetét
nyilvánította a vezetőségnek eddigi működéséért és a vándorgyűlés sikeres megrendezéséért.
— Kulturest Felsövároson. A Felsővárosi Ifjúsági Egyesület vasárnap este 8 órai kezdettel szórakoztató kulturestet rendez a felsővárosi katolikus házban. Belépődíj nincs, önkéntes adományt a
könyvtáralap javára köszönettel fogad az egyesü.
let.

PÁRISI
NAGY ÁRUHOZ RT.
n e o c D . n i K O N i c s t i kiss u c c a s a r o k
ÉLELMISZEREK
Félsovány sajt fél kg
Juhturó '10 deka
Fagylalt ostya tölcsér 30 drb
Szardínia 1/5-ös 1 doboz
Málnaszörp fél kg
Savanyu, v. erős cukorka 10 deka
HAZTARTASI CIKKEK
Befőttes üvegre cimke litografált.
1 csomag
Barna zománctál 2 füllel 2-1 cm
Zománcozott palacsinta sütő piros
20 cm-es
Talon vizes pohár 4 drb
Madárfürdő üvegből
Légyfogó üvegből

64
12
24
58
99
17

fiilér
fillér
fillér
fillér
fillér
fillér

58 fillér
88 fillér
88
88
98
68

fillér
fillér
fillér
fillér

FÜBDÖCIKKEK
Gumi fürdősapka
Szalma fürdőkalap
Gumi fürdőóv
Trikó úszónadrág
Gyermek napozó nadrág
Strand csíkos táska

22 fillér
38 fillér
38 fillér
88 fillér
88 fillér
78 fillér
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Sport
5 szegedi futballista ,
a németek esien szereplő
főiskolai válogatottban
Az ®TT-től függ a KEAC—Szolnoki Máv.meccs sorsa?
Az utóbbi időben nem igen érdekelte a szegedieket az a probléma, hogy az amatőrválogatott résztvesz-e a berlini olimpiászon, vagy
nem, mert a budapesti sportpolitika következtében a keretbe beosztott szegedi játékosokat
lassanként
háttérbe
szorították,
legfeljebb
még Kovács
I.-et tartották — napirenden.
Amióta azonban a KEAC-cal szemben igazságtalan eljárásokat követtek el és a szegedi
csapat ezek ellen panasszal élt, követelve a második elődöntő lejátszását,
Szegeden
ismét
nagy érdeklődéssel tekintenek az olimpiai csapat kiküldése körül támadt viharok felé.
Ugyanis minden bizonnyal ettől függ, alkalmat adnak-e a KEAC-nak arra, hogy a Szolnoki Máv.-val Szegeden is megmérkőzzék. Abban az esetben, ha az olimpiai csapat kiküldését nem teszi magáévá az OTT, a K E A C a
vidéki kongresszus határozatára való hivatkozással követelheti
a második
mérkőzés
megrendezését.
Az MLSz ugy látszik nagyon bizik az általa összeállított csapat berlini sikerében, mert azt kérte az OTT-től,
járuljon
hozzá,
hogy a magyar
egytttftes
résztvegyen
az olimpiai
küzdelmekben.
Szegeden általános
az. a vélemény, hogy az a, csapat, amelyet a
budapesti funkcionáriusok az olimpiászon szerepeltetni akarnak, nem fogja
megállni
a helyét.

szegedi vezető — , mert hol van ma, a jelenlegi
nehéz anyagi viszonyok között olyan egyesület, amelynek száz használható igazolt játékosa van. Igaz, hogy a legtöbb klubnak legfeljebb három csapatra vonatkozó keretet
áll
módjában kijelölni, de ez is 75 játékost tesz
ki. Véleményem szerint a bejelentéseknél nem
igen lesz olyan egyesület a déli kerületben,
ameiynek egy csapatra 25 játékos állna rendelkezésére. Azok a játékosok, akik elszeretnének menni klubjuktól, így is kénytelenek kivárni az egyéves átigazolást, mert az egyesületek, hogy megtarthassák, be fogják osztani
őket i keretbe.

Hz MLSz és a sport

Horátius egyik szatírájában örömmel kiált fel:
„van mérték a dolgokban, végre is vannak határok". Megnyugtató ez a kijelentés, de egyúttal bizonytalanságot is támaszt, mert hol vannak azok
a határok, amelyek meghatározzák, hogy bizonyos
dolgokban meddig lehet elmenni? Mi is azt kérdezzük, hol vannak azok a határok, melyek útját
vágják az MLSz intézkedéseinek és hol az a mérték,
amellyel lemérhetjük az MLSz kifogásolható és az
Igazságtalanság fogalomkörét is kitöltő ténykedéseit. Mert amit a KEAC-cal kapcsolatosan tettek,
az nemcsak az amatőrsport megcsúfolása, de meg.
Csufolása a morálnak.
Az a következetlé&ség. amely a szövetség intézkedéseiben, a szövetség funkcionáriusai, — köztük
a Szövetségi kapitány —, nyilatkozataiban kifejezésre jutott, megcáfolhatatlan bizonyítéka annak,
hogy á szövetség az önérdek iránytűjét követte.
Vájjon mikor avatkozik bé a legfelsőbb magyar
»portfórum, M OTT a lábdarugóMövetSég életébe,
hogy végre rendet teremtsen 1 Mert a jelen tanulságai alapján az MLSz fel«zámolása elsőrendű éVA sok bosszúsáé mellett végre öröme is van dek. A rossz rendszernek uj intézkedésekkel való
a KEAC-nak: néhány játékosának
turaalkal- kiküszöbölése már nem fogja mégváltoztatni azt
a szellemet, amely a labda rugósporttól való elhimat biztosit a főiskolai sportszövetség.
Fábián
degülést vonta maga után, hanem miniszteri biztos
Józeef főiskolai kapitány arról értesítette az
kell az MLSz élére, aki az oda nem valókat az álegyetemi eeapat vezetőségét, hogy a váloga- lamhatalom erejével is eltávolithassa, hogy végre
tott csapat juftittS 28-án Heidélbergben
játszik. I i» ne a sportmanőverek, ne a Shörtdiploffláda sakkhaaá&al, hanem h tadás, ai érték, az igazság leFábián köiölte azt is, hogy a HeidelbergHft
Szereplő főiskolai válogatottba a szegedi fut- gyen a legfőbb irányadó. Lehetetlen az ugyanis
ballisták kőzill dr. fíerczeget, a két
Kovdceót, ; hogy a nemzet sportértékelvei hozzá nem éri« avatatlanok kufárkodjanak.
Tóth II,-őt
és Bukóveczkyt
beállította. Dr.
A történtek útáfi csák aíon Csodálkozunk, hogy
Herczég annak ellenére, hógy már nem főis- amikor a MLSz Intézkedéseiből kellemetlenül kikolás, szolnoki jó játékának köszönheti bevá- villant a lóláb, amikor az ijesztő ellentmondások
lógatását és annak, hogy fíeídelbergben nem
véletlenségből napvilágra kérőitek, amikor bebizonyosodott, hogy érdekből, pózltiók megtartása,
éppen szükséges tisztán főiskolás
játékosok
vagy megerősítése érdekében cselekedtek é* az
szereplése. Heidélbérgből visszajövet, a főisigazság legelemibb követelményeit is figyelmen
kolai válogatott Lettországba utazik, dr. Herkivül hagyták, az illetékesek még mindig nem
Meg kivételével. Erre a túrára
valószínűleg
vonták le á konzekvenciákat, hanem á sporttársádr. Tóthot
is elviszi a kapitány.
dalorn általános megrökönyödése ellenére ií tovább őrködnek a sportetika felett.
Szeged sporttársadalma nevében kérdezzük az
MLSz-től, „meddig él vissza türelmünkkel", mi.
kor fogja végre átadni helyét hivatott&bbaknak,
akiknek vezérelvük a magyar sport megmentése
és felvirágoztatása.
A KEAC és remélem a KEAC-cal együtt sok
Huszonötös futbaUistakeret
egyesületnek nem marad más hátra, mint minél
Az országos szövetség az utóbbi időben az
előbb otthagyni az MLSz-t és más lehetőségeket
üj rendelkezések egész sorát léptette életbe. keresni azon tagjai számára, akik sajnos, a láb.
darugást választották testnévelő Sportként.
Ezek a rendelkezések azonban nem mindig taLAZár László.
lálkoztak helyesléssel. Most azután olyan szabályt hozott, amellyel mindenki meg van elégedve, talán azért, mert ennek igazán sportAtlétikai bajnokságok. Az a nagyszabású
vonatkozása van és a játékosok
Védelmére
szolverseny, afnelyet szombaton és Vásárnap rengál. Az uj rendelkezés értelmében az egyesüle- dez az atlétikai s2Övetség déli kerülete, felkeltek tartoznak úgynevezett huszonötös
játétene a közönség érdeklődését. A jelekből arra
lehet következtetni, hogy a versenyen nagyszákoskeretet
felállítani.
Ez ugy történik, hogy az
mú közönség lesz, annál is inkább, mert az
egyesületek ugy az ifjúsági, mint a szövetséUTC—KTE
osztályozón
kivül
jelentősebb
gi, valamint az első csapatnál huszonötös ke- sportprogram nem íész Szegeden. Pénteken van
retet létesítenek. Ennél kisebb szám lehet.
a nevezési zárlat, máris beneveztek a küzdeA huszonötös
kereten
kivill
lévő
játékosok
lemre az összes számottevő déli atléták. Szegeden nagy érdeklődéssel várták a békéscsabai
azonnal
igazolhatók
más egyesületek
részére.
Ezzel a rendelkezéssel az volt a célja a szö- C s e r n a Indulását, a kitűnő magasugró azonvetségnek, hogy azok a játékosok, akikét egye- ban időközben más kerület atlétáía lett, a Szol: nokl Máv. igazolta.
sületük nem tud foglalkoztatni, alkalmat kapL»^»ntetornaünnepély. A Szent Láizló Levente
janak arra, hogy máshol sportoljanak.
Az
Ea-eoriii«} vasárnap délután fél 4 órakor a* SxTK
egyesületek a huszonötös kereteket jüliüe l-ig
Iít:
idl-térl sporttelepén nagyszabású tonjáünnetartoznak bejelenteni.
.
P^yt rendez, amelyen többstíz levente ve«» részt.
— Gyakorlati
jelentősége
ném igen lesz enAz ünnepség keretében atlétikai számókat is rennek a rendelkezésnek
— mondotta az egyik ; déznefc.

Otigazolási könnyítések
és szigorítások az amatőröknél

Ellentétek a kerékpárosszövetségben a be nem fizetett
nevezési dij miatt
Néhány hónapot csend után, ismét
ellentétek támadtak a kerékpáros szövetség déli- kerületében. Az ellentéteket a néhány héttel ezelőtt lefutott 100 kilométeres
bajnoki
verseny
robbantotta
ki. A Vasutas bejelentette a szövetségben, hogy az SzTK nem fizette
be a nevezési dijakat
a versenyzőkért,
ezért kéri
a
győztes
kék-fehérek
pontjait.
Az ügyben kérdést intéztünk dr. Vass Bélához, az SzTK és
a kerékpárosszövetség egyik vezetőjéhez, aki a
következőket mondotta:
— Tény az, hogy nem fizettük
be a nevezési dijait, ez azonban a múltban Is előfordult,
mert később ennek a kötelezettségünknek eleget tettünk. Szerintem emiatt nem lehet megsemmisíteni a versenyzők eredményeit, mert
az egyesület
mulasztása
miatt,
nem lehet megbüntetni
a becsületesen
küzdő
kerékpárosokat.
Egyébként is — hangoztatta di; Vass — az
SzTK-nak követelése
van a szövetségtől,
ha
olyan nagyon ragaszkodnak a nevezési dij
sürgős befizetéséhez, vonják le abból!
— -Ha az ügy nem nyer békés megoldást —
mondotta végül dr. Vass —, kénytelenek leszünk levonni
a
konzekvenciákat.

A SzUE meccse Budapesten a BEAC és a BSE
ellen. A SzUE szombaton és vasárnap Budapesten szerepelt: két úgynevezett pontszerző mecscse van, a BEAC és a BSE ellen kell játszania.
A SzUÉ-nak feltétlenül győznie kell ez ellen
a két csapat ellen, ha jövóre is az elsőosztályban akar szerepelni, mert ránézve eddigi eredményei után csak ez a két együttes lehet veszélyes. A SzUE teljesen felkészülten várja a
mérkőzéseket, remélni lehet, hogy idei első győzelmét Budapesten aratja. A BEAC elleni mérkőzésének vezetésére Schlenkert delegálták, a
SzUE—BSE meccset Rajky I. vezeti.
Vasutas—Szentesi USE másodosztályú vízipólóbajnoki mérkőzés less Vásárnap délután az ujsze.
gedi uszodában.
A tenniszcsapatbajnökság derbijét, a KEAC
—HTVÉ találkozót vasárnap rendezik meg
Szegeden. A mérkőzés a KEAC-pályán kerül
eldöntésre délután 3 órái kezdettel. Ä TÉBE—
Reménység mérkőzést vasárnap Kiskunfélegyházán bonyolítják le.
Céllövőversenyt rendez a MOVE szombaton é*
vasárnap. A szombati verseny a felsővárosi, a vasárnapi verseny az ujszegedi lőpályán kerül eldöntésre.
Az ULTE visszalépett a tenniszbajnokságtól.
Sportkörökben nagy meglepetést keltett, hogy
a7, ULTE, amely régóta egyike a legjobb alföldi kerületi lenniszcsapatoknak, lemondta a
Kiskunfélegyházára kitűzött bajnoki mérkőaését. A lemondást azzal magyarázták, hogy nem
állt megfelelő csapat a Szegediek rendelkezésére. Az ÜLTE most lemondta áz Orosházai TE
elleni meccsét is, amelyet vasárnap kellett volna megrendezni. Az ULTE lemondásai azt jelentik, hogy az ujszegedi együttes visszalépett
a bajnoki küzdelmektől.
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Később a ház előtt üldögélő Linához ment.
— Mond már, mi történt?
Lina egyet rántott a vállán.
— Mi történt volna? Semmi.
— Miért volt itt Jámbor ur?
— Menj és kérdezd meg tőle.
Margit szótlanul fordult be a konyhába.
Leült ő is és hallgatott. Kálmán
hazajött
Vacsorához ültek. A fiu lelkesen újságolta.
— Képzeljétek, uj vizipuskát veszünk. A z
i régi nem szuperál. Mindenfelé hordja a vizet, csak oda nem, ahová céloznak vele. A
főparancsnok ur engem is magával visz Pestre. Most egy fillér költség nélkül meglátogathatom Ilonkát. Hát nem pompás?
Hogy örült a gyerek ennek a véletlen szerencsének. Nem értette, hogy a többiek nem
örülnek neki. Olyanok, mintha ecetet szopogatnának . . .

ra.
Kálmán látogatását nem várta be Ilka! az
uj vizi puskánál hamarább hazaérkezett. Ó t
sem várta senki. De fi megérkeztekor sirt
mindenki. (Kálmán nem: ő a hivatalban volt.)
Sirtak éppen ugy, mint amikor bucsutlanul
eltűnt a háztól. (Az öreg tekintetes ur sem
csikorgatta a fogát: az ő nyugvóhelyén már
az őszirózsák viritottak.)
Egyik karján
a
gyermekét, a másikon a cók-mókját cipelte.
Az uccán jöhetett bátran, hiszen ezen a tájékon nem ismerte senki. De m é g ha régi
házuk kapuján órákig zörget, akkor sem került volna teremtett lélek, aki a kezét álmélkodva csapkodta volna:
— Nini, a Kamocsay kisasszony másodmagával jött hazai Ej, de kutyául megcsunyult.
M e g ám. Összetörte a kaland. A pesti nyomorúság testben, lélekben. Mikor az uj lakás küszöbét átlépte, ugy érezte, hogy nem
hazajött: idegen portóra tévedt. A kuttól jövő Margit nem ismerte fel: azt hitte, hogy
valami gyermekes kéregető asszony.
Még
oda is szólt neki:
— Mingyárt jövök, jó asszony.
Csak a forrón ölelő, csókoló édesanya karjai között érzett olyasmit, hogy hazaért.
A leányok nem tudták elpalástolni a vádló tekintetet, visszafojtani az ajkukra toluló
kérdést, ami ha párszó is, de száz és száz
feleletet vár.
— Hát te?
Felelt volna is szegény asszony, de nem
tudott: leroskasztotta a kimerültség,
szavát
szerte a zokogás.
— Csak pihenj, leányom, majd lesz még
időnk rnindenre.
A leányok egymás kezéből kapkodták a
gyereket. (Fiu voh a kicsike.)
A nagymamának mutogatták:
—- Nézze, nagyanyja, szakasztott az anyja szeme.
Szegény özvegy boldogan szorította magához az unokáját. Istenkém, ehhez a kis
boldogsághoz is milyen nagy
fájdalomnak
árán jutott!
Kálmán most izent haza, hogy ne várják
ebédre, mert a tanyára kocsiztak a főnök úrral, valami hivatalos ügyben. J ó lesz, ha vacsorára haza tudnak
vergődni:
kegyetlen
rossz az ut.
A család föllélekzett. Milyen jói Szegény
Kálmán addig se tudja meg, hogy megszaporodott a családi létszám. Most már nyugodtan beszélhetsz, Ilonka.
A jó asszonyra rá is zudult a kérdések özöne.
f;
t .
— Hogy jutott eszedbe, hogy itt
bennünket? Tudod, hogy édesapánk
puskával keresett?

hagyj
töltött

Ilonka sóhajtott.
— Bár megtalált volna!
— Csakugyan szeretted azt az embert?
— A szabadulásért bomoltam. Ez az ember a segítségemre jött.
— Szépen megsegített —
nyelveskedett
Margit.
— N e bénítsatok, még itt vagyok.
— Hát ki, m i
ez az ember? Csakugyan
megesküdött veled?
— Addig a szobámba sem mert bejönni
egyedül.
— Nem ő hagyott el: a kenyér hagyott el
bennünket és ő ment a kenyere után.
— Mond már, hogy miféle mesterember?
— Magam sem tudom. Télen festő, nyáron színész.
— Aztán miket fest?
(Folyt köv.)
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Rádió
Budapest I. 11.10; Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
12: Déli harangszó. 12.05: Königsberg Éva hegedül, Penninger Antal énekel zongorakísérettel. 13
óra 30: Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. Vezényel Melles Béla. 16.15: Dr. Wehner Józsefné előadása. 17: Amerikai diákélet. Takaró
Erika előadása. 17.30: Lakatos Tóni és Lakató*
Misi cigányzenekara. 17.50:' SportközLemények. 18
óra 30: Gombosi Ottó dr. felolvasása, énekkari
számokkal Az énekkart összeállította és veeányla
Lavotta Rezső. 19.30: A rádió szalonzenekara 20
óra 30: Szabó Lőrinc verseiből olvas feL 20.50:
Fejes János szalonzenekarának műsora. 21.40:
Hirek. 22: Kerntler zongorahármas. 28: Hanglemezek. 0.05: Hirek.
Budapest IL 1830: Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara. 19: A rádió szalonzenekara. 19
óra 30 Az ezernreu Strindberg. Hunyady István
dr előadása. 20.:0: Hirek. 20.50: Hanglemezek
Külföld. Radto- Paris. 17.30: Hangverseny LangLászló Edittel. - Bukarest. 20.05: Mozart: Szöktetés a szerálvból. opera. - Svájci Ale^ann-ado
2130- Kamarazene Bartók Béla és Székely Zoltánnal. — Wien. 22.20: Beethoven: IX Szimfónia
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legolcsóbb és a pályaudvarokhoz l e g k ö z e l e b b fekszik a

HUNGÁRIA

gőz, kádfürdő,ésVizgyógyíntézet
(VII., Dohány-ucca 14. szára1»
Wyité« i reggol 5 ó r a k o r . - G ó l - éa k*ct>
Urdö á r a P 1 . - Klsxoloé ial d l | csak 10 »111.

'löxsde
Budapesti értéktőzsde zárlat. M a is.mét igen
csendes napja volt a tőzsdém k. A meleg időjárás
miatt a látogatottság igen csekély, a bankok és 9
magánközönség pedig alig érdeklődött. A vállalkozási kedv hiánya miatt számottevő üzlet egyetlen
egy részvénycsoportban sem jött létre. Az érdeklődés középpontjában továbbra is a Salgó állott.
Határozott irányzat nem alakult ki. Egyes részvényekben a kereslet, másokban pedig a kínálat volt
többségben. Magyar Nemzeti Bank 174, Magyar Altalános Kőszén 406, Ganz 18.5, Egyesült Izzó —,
Szegedi keoderfonógyár 45.6.
Zürichi deviza zárlrit. P á m 20.3575, London
15.54, Newvork 209.25, Brüsszel 52.275, Milánó 24.35,
Madrid 42.175, Amszterdam 209, Berlin 124.45,
Schilling 58.40, Prága 12.79, Varsó 58.10, Belgrád
7, Athén 2.90, Bukarest 2.50.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol Iont 17.00-17 20, dán kor. 75.75—76.55. belga
56.90-57.50, cseh kor. 13.30-14.20, dinár 7 80—
7.95, dollár 336.90—340.90, svéd kor. 87.35—88.25,
kanadai dollár 330.00-340.00. francia fran'22.30—
22.50. hollandi forint 228.85-230.85, lengyel zlotv
-.-,
teva
400-4.15,
leu
280—3.00,
tlra
29 90-30 25, (500 és 100 tirás bankjegyek' kivételével), német
márka
.
. norvég korona
81.50—85.40, osztrák sihilling 80.00—«0.70, svájci
frank 11070-111.65
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
Buza tiszai 77 kg-os 14.30-14.55, 78 kg-os 14.45—
14.70, 79 kg-os 14.60—14.85, 80 kg-os 14.80-15.05,
felsőtiszai 77 kg^>s 14.20—14.35, 78 kg-os 14.35—
14.50, 79 kg-os 14-íö—14.65, 80 kg-os 14.65—14.80,
dunatiszai, fejórmegyei, dunántúli 77 kg-os 14.10—
14.20. 78 kg-os 14.25-14.35, 79 kg-os 14.40-14.50,
80 kg-os 14.55—14.65. Pestvidéki rozs 1205—12.15,
egyéb 12.25—12.45, takarmányárpa I. 11.00—11.50,
zab I. 15.00—15.10, tengeri 11.70—11.90.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tartott. Jul. 87 setnyolcad—háromnegyed (88 egynyolcad—88), szept. 88.5—háromnyolcad (89.25—
egynyólead), dec. 90.25—háromnyolcad (90 hétnyolcad—háromnegyed). Tengeri tartott. Jul. 62 hétnyolcad (62 ötnyolcad), szept. 60.5 (59 hétnyolcad),
dec 56.75 (55.5). Zab tartott. Jul. 26 ötnyolcad (26
egynvolcad), szept. 27 háromnyolcad (26 hétnyolca<i\ dec. 28.25 '28 háromnyolcad). Rozs tarttot.
Jul 57 ötnyolcad (5751, szept. 58.25 (58 egynyólead), dec. ">9 ötnvolcad Í59 háromnyolcad^

Kifutó flu vagy leány
felvétetik. Feketesas n
14, élelmiszerüzlet.
Különbejáratu
bútorozott szoba kiadó Horváth Mihály u. 7.
Elegánsan berendezett
uecai parkettás, lépcsőházi különbejáratn bútorozott szoba kiadó.
Gizella tér 3. *z., I em.
6 ajtó.

irreTWRni
Háromszobás lakás für
dőszobával nagy verandával Ujs aegeaen Pozsonyi u. 3., hid
mellett aug. 1-től kiadó. —
Víz, villany bent. Bővebbet Tisza szálló iroda.
Földszintes tágas uccai
szoba
mellekhelyiségekkel augusztus elsejére kiadó. Tisza Lajos
körút 74.
Keresek 3 vagy 1 szobás lakást fürdőszobával. Cimet a
kiadóba.
Jelige „Augusztus l-re"

Foglalkozás
Egy Jó munkás fodrász
leány azonnal beléphet.
Kossuth Lajos sugárut
27. sz.
íny
vétetik. Pollák Testvér,
Csekonics u. 6.
Szolid, szorgalmas mindenes leányt keresek —
azonnalra. Dobó Ignác,
Deák F. u. 24.

Ügyes varróleány azonnal felvétetik. Széchenyi tér 16, II. em.
Filé befűző, és hálóKÖTONÖK ,
jelentkezzenek dr. Kálmánné, Polgár-u. 8.

ADAS-VÉTEL
Legmagasabb árat fize
tek használt tárgyakért
és ruhákért. Cseíió, Attila u. 8.
Ócskavasat, fémet, magas árban veszek és el
adok. Horváth vastelep
Párisi körút 19a.

Eladó

belvárosi két emeletes 7
lakásos bérház 30.000 P.
Kétemeletes 9 modem
lakásos bérház 38.000 P
bővebbet Mézemé F. M
irodában
(Kultúrpalotánál)
231
Kétajtós jégszekrény
eladó. Zerge u. 28.
Kitnüő tenniszpálya kiadó. Felvilágosítás „Ta
nárképző Főiskola, ökrös Pál altiszt.
1 drb alig használt 1 ajtós jégszekrény olcsón
eladó. Vidra n. 3. Érd
a házmesternél.

LEVELEZÉS
„Mégis szép az
élet"
jeligére érkezett levelet
átvettem.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt-nál, Szeged.
Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR.
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