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Kulisszák a szabadtéren
H a a Gau&os próbáinak előkészítése céljából tavaly ilyenkor a z alkonyati
órákban
átmentünk Ujsztgedre és szerény
illendőséggel, meg csendes kopogtatással
beboesájtást kértünk a S z l l E ujszegedi telepére,
rendszerint sokáig
várattak,
barátságtalanrf fogadtak ós morgás nélkül soha nem nyitottak kaput.
A * idén is elmentünk megnézni a pécsi ünnepi játékokat. A z olyan ember, akinek az
élete összeforrott ennek a szélesen elterülő
nagy alföldi városnak az életével — azt a
kitételt, hogy az ország
második
városa,
ne használjuk most — , nem elégedhetik meg
annak a megállapításával, hogv nappali világításban Pécsett tribün és színpad együtt
Siem nyújtja azt a látványosságot,
amelyet
Szegeden csak a nézőtér nvuitott — nem kezdett m é g szürkülni sem, az előadásról tehát
ne beszéljünk — , hanem megpróbál tovább
nézni és tovább látni a D ó m térnél. A város
megismerésének szánt sétánkon eljutottunk
a pécsi S z l l E telepére is. A bejárata nincs
ugy eldugva, mint a szegedi S z l l E bejárata,
a kapu tárva-nyitva, a telepigazgató elénk
jön, kalauzolnak, figyelmesek,
szívélyesek,
a hullámfürdőben bemutatót
rendeznek a
hullámokból, a vendéglős büszkén és kedvesen mutogatja meg a legkisebb helyiségét is, amikor kilépünk Isten szabad ege alá
s a város közepe felé lejtősen vezető uton
a látottak hatása alatt jóidéig szótlanul ballagunk, egyszerre csak hallom, hogy az
egyik útitársam oda fordul a másikhoz és
azt mondja neki:
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A Blum-kormány
a francia frank sorsáról

Vincém Aorta! pénzttgmniniszter Költségvetési beszéde — „relszOlttiok a nemzetet, tioüu mentse meg a
pénzei, mert ezáltal Önmagát menti meg!" - 26 milliárd trankot vittek ki kOHOldre
J k világ népei évente 122 milliárdot adnak ki, hogn
lelkészoifenek o r r a a napra, amikor darabokra tép
heflk egymást"

Paris, junius 19. A francia képviselőház pénteken délután ülést tartott, hogy meghallgassa
Vincént A u r i o l pénzügyminiszter beszámolóját Franciaország pénzügyi helyzetéről.
A miniszter beszédében megállapította, hogy
1936-ban a költségvetési hiányt 6—7 milliárdra lehet becsülni. A gazdasági fejlődés kérdésével kapcsolatban kijelentette, hogy a nagykereskedelmi árak csökkentek ugyan, de a kiskereskedelmi árak a nagyobb adóteher és nagyobb szállítási költségek és más körülmények
következtében továbbra sem csökkentek. A
deflációs erőfeszilések következtében 7 milliárd
frank hiánnyal kell számolni ebben az évben.
Beszéde további során ellenezte az egyoldalú
értékcsökkentést, de megjegyezte, hogy nem
hajlandó azokhoz csatlakozni, akik
néhány
hónappal ezelőtt még az értékcsökkentés képviselőinek letartóztatását követelték.
— A kormány — mondotta a pénzügyminiszter —, arra kéri az ország népét, nyerje
vissza önbizalmát, mert csak igy hiusithatjuk
meg azokat a manővereket, amelyeket a francia frank ellen indítanak és egyúttal a nem— Kedvesek és okosak ezek az emberek és zet érdekei ellen cselekszenek. Csak olyan politikát lehet folytatni, felszólítjuk a nemzetet,
sok figyelem van bennük.
— Dunántuli szellem — hangzik a
vá-hogy mentse meg pénzét, mert ezáltal önmagát
lasz s utána szünet és csend. Szótlanul szál- menti meg. Azok a tőkék, amelyéket 1935. január óta tőkések viltek k i külföldre. 26 millunk vissza az autóba.

liárd frankra becsülhetők.
A pénzügyminiszter ezután bejelentette, hogy
azok a tőkések, akik külföldi követeléseiket
'ulius 15-ig nem jelentik be, súlyos büntetésien részesülnek.
— A kormány mindenekelőtt ugy akar nagyobb lökést adni a gazdasági életnek — mondotta —, hogy először az értékpapírtőzsdén
teszi meg a szükséges védelmi intézkedéseket.
Néhány nap múlva felszólítja a tőkéseket,
hogy rövidlejáratú kis névértékre szóló adóssági jegyet jegyezzenek. A kormány bevallja,
anélkül, hogy szégvelné magát, számláját talán egv kissé túllépi. A kormány nem szándékozik a magánbankokat nacionalizálni, ellenben ellenőrzést kiván gyakorolni a bankok és
részvénytársaságok tevékenvsége felett.
— A pénzügyi helyzet mindig az általános
politikai helyzettől függ. Most általános fegyverkezés folyik és egves országok költségvetései már nem sokáig bírják az egyre növekvő
fegwerkezés kiadásait. A világ népei évente
122 milliárd franknak megfelelő összeget adnak ki. hogv felkészül ienek arra a napra, amikor darabokra téphetik egymást. Lehetetlen,
hogv ez továbbra is igy maradjon.
Végül Vincent Auriol beterjesztette a kormány által tervhevett pénzügyi törvényjavaslatokat.
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A z egyik pécsi ur, akivel
megismerkedtünk, ezeket mondja:
— A bátyám tavaly is, tavalyelőtt is elment Szegedre s amikor hazajött, bizony azt
mondta, hogy lokálpatriotizmus ide, lokálpatriotizmus oda, el kell ismerni, hogy a
szegedi játékok olyan grandiózusak,
hogy
azokat elérni soha nem lehet.
Egy másik pécsi ur, akitől pécsi fényképfölvételeket kérek, azt feleli, hogy ad ő a
szegedi játékokról is olyan fölvételeket, amilyenek bizonyára nekem sincsenek.
Hivatalos helyen elmondják, hogy a négy
pécsi
előadás
negyven-negyvenkét
ezer
pengőbe kerül, hogy a püspök ötezer pengőjével együtt társadalmi
uton
huszonöt
ezer pengő gyüll össze, teljesen ki van tehát zárva, hogy deficit legyen.
— Fölvetette-e valaki azt a gondolatot,
hogy mért nem szednek vigalmi adót? —
kérdeztem.
— ö r ü l ü n k , hogy megint van szabadtéri
játékunk, h o g y j u t a z i l y e s m i v a l a k i n e k a z e s z é b e ? ! — kérdezik.
*

A z előadás a három év előtt lezajlott első
pécsi szabadtéri játékhoz képest
fejlődést
mutat. Bizonyára nem fogja zokon venni a fáradhatatlanságáért minden elismerést
megérdemlő pécsi rendezőség, ha néhány
őszinte megjegyzésre — a bók m é g soha-

sem volt lendítő erő — épp ezért elszánjuk
magunkat. A közönséget — szabad talán
így általánosságban mondani — nem elégítette ki a sok részletében gondos produkció.
N e m lehet
két és fél óráig
szünet
nélkül
játszani,
amikor
a
közönség
teherbírását
úgyis
próbára
teszi
a kezdetleges
épitésü színpad,
mindjárt az előadás kezdetén hosszú ideig
tartó sötétségben vonulnak be s a tömegekmozgatásának és a világítási effektusoknak
egy óra elteltével szinte pontosan kiszámítható ugyanaz a variálása történik. Minden
példázatban és párhuzamban van túlzás, de
nem tudtunk szabadulni az előadáson attój
a gondolattól, hogy így éreznők
magunkat,
ha A z f»mber tragédiájának az első
színét
játszanák, tehát az*, amely a mennyországban van, amelyben az Ur, Lucifer és az angyalok szerepelnek és ha mindig élőiről kezdenék ezt a színt, amíg két és fél óra el
nem múlik. Aztán vége az előadásnak.

ra a pécsiek sem s már is hallatszik, hogy
jövőre nem a szerző lesz a rendező, hogy a
szabadtéren nagy szerepet játszó
műszaki
kérdésekre nagyobb gondot fordítanak s általában talán kevésbé tehetséjges, de t ö b b
tapasztalattal rendelkező urakat fognak sorompóba állítani.
A dóm remek. De a tér, amikor beáll a
sötét, nem olyan egy a föléje boruló sűrű
csillagu éggel, mint a szegedi tér. Lehet,
hogy a pécsi kövek történelmet sugároznak.
De a szegediek hangulatot. Van annak magyarázata, hogy gróf Klebelsberg Kuno a
szegedi Dóm-térre szánta a magyarországi
szabadtéri játékokat, de annak is, hogy He
vesi Sándor egyetlen magyarországi teret, a
szegedi Dóm-teret tartja teljesen
alkalmasnak szabadtéri játékokra. Elég j ó a pécsi tér
akusztikája, de nincs meg a hangnak az az
érce, amellyel betölti a színészi beszéd a
szegedi Dóm-teret.

A pécsiek érzékenyek. Nem szeretnők tehát, ha sorainkat vagy intenciónkat félreértenék. A pesti sajtó megengedheti magának
velünk szemben a konvencionális elismerés
hangját. M i egymással szemben nem. Nekünk — legalább néhányunknak — vállalnunk kell nemcsak az allootás boldog terhéltj, de
a kritika — persze csak a kritika — számonkérését is. Ez a tökéletesedés irtja s a tökéletesedéstől ki akarhat elzárkózni? Bizonvá- I

Valaki felvetette Pécsett azt a kérdést,
hogy a grandiozitásnak azokkal az eszközeivel, amelyekkel
Szegeden
dolgoztunk,
világsikert aratott volna-e Pécsett is. A z ember tragédiája? Szeged részére ez nem szabadtéri probléma. Amikor szegediek egymás
között maradtunk, arról a hajszáról s azokról
a gondokról beszéltünk, amelyek azok nyakába szakadtak, akikről itt Pécsett mindenki,
mint az egyik magyar világsiker megterem -

*
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tőiről emlékerik meg. Bogozgattuk a négy
év távlatiba vesző kezdet szálait, amikor
kudarctól és bukástól félt és féltett mindenki.
Visszaemlékeztünk a második év kirobbanó
sikerére, amikor ezt nem bocsáttatta meg
néhány jelesünk. Valaki megkérdezte, hogy
hitték volna-e valaha, hogy lesz idő, amikor két hétig Szegeden fog lakni
Európa
egyik legnagyobb élő szeneszerzője és hogy
két hét alatt a Dóm-téri előadásokra negyven ezer néző látogat el?
— Mi hiányzik Szegeden, kutattuk, hogy
a szabadtéri fátékoknnk nz a sikere sem tudott leszerelni mindenkit, amelyet elismert
mindenki.
— A dunántuli szellem, válaszolta valaki.
Szegedi volt.
Szabó Géza el van ragadtatva a SzUEtől. Nézze meg a debreceni strandot és nézze meg a pécsi strandot, akkor nem lesz elragadtatva. De meg kellene ezt tenniök —
ők a jóindulatu típusok — az összes szegedi
Szabó Gézáknak.
Pécsnek van miből épitkeznie. Addig, mig
Rethlen volt a képviselője, Debrecennek is
volt. Ősszel hozzá kezdenek a pécsi fedett
uszodához. Föl a Mecsekre remek utat épit-
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tetett a város. A hatvanszobás mecseki szál- I del, hogy felvonulunk Budapestre és ha nem
lót most emelik. Közelében golfpálya és ten- hódol be, a föld színével tesszük egyenlővé.
M i h á 1 y f f y ügyész kérdésére elmondta a
niszpálvák készülnek.
tanú,
hogy a rohamosztagosok az ő idejében
Janovics Jenő emiitette, hogy a pécsi szaesküt, vagy fogadalmat nem tettek.
badtéri előadáson a dalárdák, a zenekar és a
Dr. B á n y a y Imre védő: Ki jelentette önstatiszták nagyrésze díjtalanul működnek nek a mostani szervezkedést?
közre. Ezt Szegeden senki sem kivánta. Nem
— Erre a kérdésre nem válaszolok.
is lehet. De mért kellett é s l e h e t e t t , a sta— Mikor és mi módon szerezte értesülésen
tiszták közé furakodni, hogy izgassanak? Két a földalatti szervezkedésről?
— Március 13-ika után szereztem be
év előtt olyan dajkamesék járták, hoey a fő— Igaz. hogy ön csalásért és zsarolásért bünrendező szórja a pénzt, most a polgármesterrel
dobatnak ki a kávéházi rendezők harminc- tetve volt?
— A törvényszék ezt megtudja állapítani, én
ezer pengőt. A tavalvi játékok minden dolnem mondom meg.
gáról hivatalos akták vannak ma már. A szeE l n ö k : Mondta ön. hogv bármikor meggedi biróság elé nemrég mégis kerülhetett ölhetné Gömböst, mert testvére ott szolgál a
olyan perirat, amely megismétel ismert bár- miniszterelnökségen?
gyuságokat, több rendezőbizottságí tagnap
— Ez nem igaz, de Károlvffv 1935-ben kijerepülőgépen megtett olaszországi
útjáról, lentelte, hogy bombával felrobhantja Gömböst
szabadjegyekről és egyebekről.
Nagykőrösön, ahol egv zsidónál szokott látoAkik fúrták a szegedi szabadtéri jáítéko- gatásokat tenni.
A tárgvalást szombaton folvtatják.
kat, azok a szegedi fejlődés és kultura koporsójának az ácsmesterei. Rövidesen ki fog
róluk derülni, ha csak nem emel végre áthághatatlan gátat a személyeskedés és gyűlölködés politikája elé a feltörekvő szegedi öntudat, az összeomlástól ösztönszerűen védekező
polgári egzisztencia s az összeszikkadás helyett a kivirágzásra hajlamos városiasság.

SBivoy Kál m n nyilatkozata
Sefcsik Gvörpy
szegedi utfáról

A szankciók utolsó napjai

A legutolsó napokban több alkalommal foglalkoztak a nyilvánosság előtt azzal a különleges uj megbízatással, amit S e f c s i k György
kapott a Nep vezetőségétől. A híradások beszámoltak arról is, hogy a Nep úgynevezett
Á francia kormány is állás! foglalt a megtorlások
„repülő kiküldöttje" látogatást tesz Szegeden
is. Ezzel kapcsolatban pénteken este a Magyar
megszüntetése meílett
Országos Tudósító utján vitéz dr. S h v o y
Kálmán ny. altábornagy, országgyűlési képviLóndon,
junius 19. A politikai világ pénté- külügyminiszter ismertette az általános poli- selő a következő nyilatkozatot tette:
kén az angol alsóház tegnapi drámái ülésének tikai helyzetet különös tekintettel azokra a
— A „Magyarság" csütörtöki és pénteki száhatása alatt állott. Általános az a vélemény, kérdésekre, amelyek a Népszövetség legköze- mában megjelent híradások, valamint csülebbi ülésszakának napirendjén szerepelnek. A
hogy a Baldwin-kormánv meghátrálásával,
il- minisztertanács elhatározta, hogy Franciaor- törtökön a „8 Órai Újság" közlése szerint Sefcsik Gvörgv nekem egy levelet irt volna,
letve a szankciók
elleni állásfoglalásával
—
szág továbbra is hü marad az együttes bizton- amelyben felszólított, hogv kerültem ellenőra megint kisirtó
háborút
akadályozta
meg. ság eszményéhez, éppen ezért mindenben csatzése cél jából álljak neki rendelkezésére. Én
Ezzel a határozattal szemben nem csillapodtak lakozni fog a népszövetségi tagállamok hatá- Sefcsik Györgvtől a mai napig semmiféle lerozatához.
le a kedélyek Angliában, az ellenzék nagy harcvelet nem kaptam.
ra készül a kormány
külpolitikája
ellen,
A megtorló kérdéseket illetően a francia kor— Napokkal ezelőtt kaptam egy igen udvamány ugy látszik, a jelen körülménvék kőzött
rias hangú levelet a párt vezet őségtől, amelya legcélravezetőbbnek az Olaszország elleni ben értesítenek, hogv a párt szervezeteinek
megtorlások megszüntetését tartja.
meglátogatására és adminisztratív leendők
A minifeztér tan ács határozata szérint a fran- megbeszélésére Sefcsik Gvörgv kerületembe is
cia kormány felfogását a megtorlások ügyé- ki fog utazni, amely célból Sefcsik György az
ben D e 1 b ö s külügyminiszter a képviselőház időpontra velem érintkezést fog keresnt és kéPária, junius 19. A kormány tagjai ma délkeddi külpolitikai vitájában fógja részletesen rik, hogy ezen munkájában támogassam. Más
előtt mininte>1anácsot tartottak. D e l b o s kifejteni.
levelet ebben a tárgvban nem kaptam.
— A „Magyarság" pénteki számában tehát
személyemre vonatkozó cikk nékülöz minden
olvan alapot, amelvből ilyen következtetések
vonhatók le. A „Magyarság" szerkesztőiéhez,
Pethő Sándor úrhoz levelet intéztem azzal a
kéréssel, legjobb belátására bizom, hogy cikküket rektifíkál ják-e?
Vitéz dr. S h v o y Kálmán ny. altábornagy,
országgyűlési képviselő.
A kaszáskeresztesek perének békési tárgyalása

fl francia minisztertanács
a szankciók eltörlése mellett

A föld színével tesszük egyenlővé
Budapestet"

Békés, junius 19. A szegedi törvényszék
Apezy-tanácea,
folytatta a kaszáskeresztes
bünper tárgyalását Békésen, pénteken a vád
koronatanúját, Hajnal
Istvánt, az „állásából"
elmozdított kaszáskeresztes főcsoport vezet őt
hallgatta ki. Állítólag ó leplezte
le az egész
mozgalmat.
Hajnal elmondotta, hogy a megalakulás
után néhány nappal ssfísőslges
Irányba
terelődött
a párt mozgalma.
Amikor 1933-ban
vezetői
megbízást kapott
Böszörménytől,
megszüntette a szélsőségeket és
megtiltotta,
hogy a zsidókat támadják.
A továbbiakban elmondotta Hajnal, a rohamosztagosok feladata az volt, hogy megrohamozzák
a választást,
de csak — agitációval.
A terv az vólt, hogy kikiáltják
a nemzeti szociaista
köztársaságot.
Ennek a feje Böszörményi lett volna.
— A második felvonulás 1934-ben lett volna Szent Tétván napján. A királyi palota elé
vonultak volna ét zavart kilté?
kikiáltották votoa a köztársaságot
A tanú szerint
Böszörmény néf>átftUó.
Nemcsak a zsidókat, hanem az
intellelctuáUt

osztályt
Is le akarta mészároltatni.
Azt mondotta Böszörmény, hogy „minden intellektuális ember gazember".
Hajnal
ezután átadott az elnöknek egy levelet, amelyet Rigó György írt, a párt volt
tagja. A levél ezerint Böszörmény
Zoltán
igazi neve Varga Imre és a tagdijakból
10 ezer
pengőt
fordított
saját céljaira.
Abból élt,
amit a tagdíjakból beszedett, nem volt más
célja, mint az, hogy képviselő
legyen. Miniszteri tárcákat ígért a levél ezerint Böszörmény a vidéki jóhiszemű embereknek.
— Miért vonták vissza öntől a megbízást? —
kérdezte ezután az elnök Hajnaltól.
— Tőlem nem vonták meg soha.
— Akkor miért szüntette be működését?
— Mert tudtam, hogy Böszörmény népámltő
és képviselő sohasem lehet. Ezért fel is oszlattam a pártót és híveimmel együtt a Nep-hez
csatlakoztam.
— Mennvi tagja lehetett akkor a pártnak?
— Körülbelül ezer.
Mit tartalmaztak az utasitások?
— 1935-ben arra kaptam utasítást, hogv fogjuk essze a gazdag zsidókat, kössünk követ a
nyakakba ét dóbíuk őket a Kőrösbe. 1954. iuliu» elején kaptunk egy utasítást. írkly szerint BÖszörménv vezér megegyezett a külföld- i

Ittasak voltak az ulnesti
hatá'kraip áldozatai
Budapest, junius 19. Tegnap — mint jelentettük — az újpesti öbölben folytatták a halottak kiemelését. Keritőháló helyett most, fenékhoroggal dolgoztak és sikeriilt két ujabb
áldozatot kiemelni a vizből. H o r v á t h II.
József kalauz és J u h á s z Józsefné kerültek
elő az újpesti öbölből. A révkapitányság reggel értesítette az újpesti halászokat, hogy a
további kutatást betiltja, mert a szerencsétlenségtől számított három nap elmúlt.
Az ügyészség döntése alapján a törvényszéki bonctani intézetben a szerencsétlenség hajnalán kifogott kilenc holttest körül két férfiholttestet boncoltak fel, hogy megállapítsák,
valóban ittasok voltak-e a halálkomp utasai.
A boncolás eredményéről délelőtt értesítették a főkapitányságot i ezek szerint a boncoló
orvosok kimutatása szerint nagyobb mennyiségű alkohol nyomait találták a holttestekben >
Valószínű, hogy hétfőn fog megtörténni a
temetés, azonban nvjg nem tudni, hogy egy he- !
Íven. vagy különféle temetőkben lesz-e.
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Nyugdíjaznak
három városi tiszti orvost
Előkészületek a szerdai közgyűlésre
(A Délmag ynrország munkatársától.) Dr. vitéz Imecs György főispán pénteken aláirta a
kisgyűlés és a közgyűlés meghívóit. A meghívók
szerint a kisgyűlés — amint azt megírtuk —
hétfőn, a közgyűlés pedig szerdán délután négy
órakor ül egybe, a város tanácsa pedig szombaton délelőtt állítja össze ugy a kisgyűlés, mint
a közgyűlés napirendjét.
Ezeknek a napirendeknek az előkészítése már
pénteken megkezdődött. Pénteken délelőtt ugyan".s ülést tartott a pénzügyi, majd a nyugdíjügyi
bizottság. Mindkettő a közgyűlés elé kerüM ügyekkel foglalkozott. A pénzügyi biaoll-ág napirendjén nem igen volt emlitésreméltó pont, a bizottság apró-cseprő, de pénzügyi vonatkozású ügyekkel foglalkozott. A nyugdijbizottság letárgyalta,
illetve előkészítette azoknak a tiszti orvosoknak
a nyugdíjazását, akiket a belügyminiszter a julius elsején életbelépő uj egészségügyi törvény
•alapján nem nevezett ki városi orvosokká. így
nyugdíjba megy dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos,
aki különbéin is nyugdíjba készült már, de legutóbb szeptember elsejéig szóló nyugdijazáselőtti
szabadságot kapott a közgyűléstől, miután már

hónapok óta ugy sem teljesít szolgálatot. A nyugalombavonuló főorvos szabadságát engedélyező
közgyűlési határozat igy hatályát veszíti és dr.
Wolf Ferenc julius elsejétől kezdve már nem
fizetést, hanem nyugdijat kap. Nyugdíjazzák dr.
Wéhly Béla telepi tiszti orvost is, akinek ismeretes fegyelmi ügye nemrégen zárult le és aki a
fegyelmi ítélet elhangzása előtt maga is kérte
nyugdíjazását. Rajta kívül nyugalombavotiul dr.
Bucholt: János kerületi tiszti orvos is. A nyugdíjügyi bizottság azt állapította meg, hogy a
nyugalomba vonuló tiszti orvosok eltöltött szolgálati idejük alapján mennyi nyugdijilleliményben fognak részesülni.
Dr. Pálfy József polgármester a belügyminisztertől legutóbb
érkezett leírat értelmében
már ki is adta az utasítást a betöltésre kerülő
kilenc városi tiszti orvosi állásra vonatkozó pályázat kiírására. A pályázati hirdetmény a napokban jelenük meg. Határideje junius 15. lesz,
a pályázatokat a polgármester a maga javaslatával együtt felterjeszti a belügyminiszterhez,
aki azután kinevezi a kilenc városi orvost.

Pogány Móric válaszol
a támadásokra
A Gizella-téri építkezés hatása — „Félig kész alkotásról
nem lehet bírálatot mondani"
(A Délmagyar ország
munkatársától.)
Az
utóbbi időben több oldalról is elhangzott kifogás a DMKE-palota régi homlokzatának leverése é6 az uj, sima homlokzat ellen. Egyesek
véleménye szerint az uj homlokzat nem szép,
ridegségével és dísztelenségével megbontja a
Gizellartér építészeti hatását. A kérdés legutóbb szóbakerült a közigazgatási bizottság
ülésén is, ahol dr. Pálfy
József polgármester
kelt Pogány
Móric elgondolásának védelmére,
hangsúlyozva, hogy
hozzáértő
szakember
mindaddig
nem mondhat
véleményt
műalkotásról,
amíg az
befejezetlen.
Pogány
Móric, aki értesült az egyre sűrűbben elhangzó kifogásokról, levelet Irt a polgármesternek erről a kérdésről. Levelében többek között ezeket irta:
„Könnyelmű
és laikus
a bírálat,
mert egy
félig kész munkát
nem lehet és nem szabad kritizálni, mivel a mű csak akkor bontakozik ki
a maga teljességében és értelmében, ha a tervezet minden eleme már a helyére került, jelen
esetben az erkélyek, a rácsok, a lámpák, a szobrok, a freskók stb. A
véleménynyilvánítók
nem számolnak azzal, hogy a Horthy-kollégium és a DMKE-ínternátus a HŐ6Í Kapu révén egyetlen
összefüggő
objektum.
Épp ezért
bármely építészeti etilusban a kompozíció összhangja megköveteli a művészi rendet és egységet. E célból kellett leverni az idejét
mult
és zavaró
DMKE-vakolatot,
amely egyáltalában nem volt magyar, hanem esak cifraság.
A
modern építőművészi elképzelés pedig a kompozíció díszítő elemeit nem szórja szét a felületeken, hanem azokat koncentrálja;
igy adódik a látszólag egyszerű tömeg egyetlen hangsúlya révén a zavartalan művészi összhatás.
Ebből a célból a durva texturáju szürke vakolatfelület itt az alap, középponton az íves nyílások, erkélyek, szobormüvek adják a kompozíció plasztikáját, mint ahogy a nyílásokba
komponált freskók adják a kompozíció szinhatását."

Pogány Móricnak feltétlenül igaza van abban, hogy félig kész alkotásról
nem lehet és
nem szabad
bírálatot,
mondani.
Az
viszont
tény, hogy a bírálatnak van létjogosultsága
akkor, ha az már bizonyos megoldott, vagy
megmásíthatatlan részletekre vonatkozik. Igy
például a laikusok is joggal találhatnak kifogásolni valót abban a különbségben, amely a
DMKE ablaknyilásainak és a tanítói internátus ablaknyilásainak formája között mutatkozik és ami legalább olyan éles ellentétet érzékeltet., mint amilyent a kétféle vakolat érzékeltetett volna. Sőt a vakolatok egybehangolása következtében ez az ellentét még szembetűnőbbé vált. Most az a helyzet, hogy a
DMKE-palota homlokzatán régidivatu,
egészen keskeny
ablaknyilások
hunyorítanak a
Gizella-térre, ezzel szemben a tanítói internátus homlokzata tágrapattant
ablakszemekkel
bámészkodik. Ennek a különbségnek szinte tréfás a hatása. Az embernek az az érzése, amikor megpillantja az egyformára vakolt épülettömböt, mintha az kajánkodva rákacsintana. Lehetséges, sőt nagyon valószínű, hogy ezt
a hatást is feloldja majd a kész
kompozíció,
amikor a figyelmet az épület
homlokzatának
a centruma,
a Hősök Kapuja fogja lekötni.
Belvárosi Mozi

Szombattót hétfőig

May világhírű ifjúsági regéuye végig m a g y ar ti 1 beszél.
5,7,9,
A 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjnk.

Széchenyi Mozi

Seombattól héttőig-

Bécsi karnevál

vidám, énekes, zenés bécsi történet Hörblger
P á l főszereplésével. Ezenkívül M legsötétebb
Afrika expedíciós film. 9, n e g y e d 8, fél 10
9 órá» a nyáriban.
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LAIIIPEL és HEGVI cégnél
Tisza L a j o s körút.

Aba Nóvák freskói
A polgármester *

utasítja a kifogásokat

Néhány nappal ezelőtt jelentettük, hogy az
Irodalmi és Művészeti Tanács döntése értelmében a Hősök Kapujának freskóját az uj magyar képzőművészet egyik legmarkánsabb festőművésze, Aba Nóvák
Vilmos
fogja készíteni.
A hír mindenütt örömet keltett, ahol «zámontartják az uj magyar képzőművészet értékeit.
Aba Nóvák Vilmos művészete ma már világszerte elismert és értékelt, igazi, bensőséges
művészet, amelyet nem egy kivételes nemzetközi elismerés is koszorúz.
Annál nagyobb meglepetést keltett az a hír,
hogy Szegeden egyesek kifogásolják
Aba Nóvák megbízását. Arra, hivatkoznak, hogy Aba
Nóvák Vilmos túlságosan
modern
művész,
pikturája a Mát és a Holnapot öleli össze régmúlt századok lelkével é6 igy fejez ki örök,
emberi érzéseket.
Aba Nóvák művészete körül egy-két évvel
ezelőtt már fellángoltak a harcok. De ezek a
harcok annakidején egy kisközségben készített
freskók miatt keletkeztek. A falusi mentalitás
berzenkedett ellenük mindaddig, amig az örök
művészet diadalt nem ült a kicsinyesség és a
szűk látókör fölött. Jász-Szent-András templomának freskói ma már az elismert magyar
értékek lajstromában szerepelnek ós —
nem
hoznak szégyent sem a falura, sem a. magyarságra. Sőt.
Aba Nóvák Vilmos művészetét
időközben
olyan magas kitüntetés érte, amellyel nagyon
kevés festőművész dicsekedhet el nemcsak Magyarországon, de a világon sem.
Páduában
rendezett
egyházművészeti
kiállítás
nagydiját
nyerte el Aba Nóvák alkotása,
azt a nagydíjat,
amelynek odaítélésében döntő szerepe van az
— egyháznak,
sőt magának a Vatikánnak.
A
zsűriben helyet foglalt a pápa követe Is.
Most aztán jelentkeztek mégis a kifogáso! lók azzal az átlátszó szándékkal, hogy a mü' vészi megbízatást — más számára mentsék át.
Dr. Pálfy
József polgármester a kifogásokkal
| kapcsolatban igen érdekes nyilatkozatot tett.
i Többek között ezeket mondotta:
!
— Szeged városától annakidején megkérdezték,
mi a város elgondolása, hogy a Hősök Kapujára
I milyen szobrok és freskók kerüljenek'? Az volt az
elgondolásom, hogy a freskók bárom .jelenetet ábrázoljanak: a háborús emlékezést, a hősi halottak dicsőítését és a kormányzó urnák Szegedről
történi elindulását. M á r t o n Ferencet és A b a .
N ó v á k Vilmost kértük fel, hogy adjanak be
terveket. Mind a ketten gyönyörűen megrajzolták
elgondolásukat, én aztán
megbeszéltem Hómnn
kultuszminiszter úrral, hogy az irodalmi ís Művészeti Tanács döntse el, a két művész közül ki
kapja a megbízást. Az Irodalmi és Művészeti Tanács U g r ó n Gábor elnökletével, t v á n y i Grünwald Béla, S z ő n y i
István, D u d i t s
Andor,
P á s z t o r .Tános és S a y Géza osztálytanácsos
részvételével meghozta döntésit és a munkát AbaNovák Vilmosnak juttatta. Ugyanakkor a legnagyobb dicsérettel és elismeréssel emlékezett meg
a tanács Márton Ferenc tervéről is, de ugy találta,
hogy Márton Ferene tervei pem fejezik ki ponto.
ían azt, amit mi akartunk. A döntés előtt Pog á n y Móric műépítész meghívott engemet, az ö
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műtermében voltat kiállítva a pályázatok és én
már akkor alaposain megszemléltem a terveket.
Egyáltalán nem lehet kifogásolni azt, hogy a zsflrt
nem hívott mag másokat is döntő ülésére, mert ez
nem is sapkás. Aa figy teljesen művészeti kérdés
volt, amit nyugodtan bíztunk az Irodalmi és Mű-
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vészeti Tanács döntésére.
— Nem felel meg tehát & valóságnak az az
állitás, hogy Szeged városának megkérdezése nélkül döntöttek volna a Hősök Kapujának

ról és &i ügyet teljesen magánügyként
volna.

Délmaánororszáü

freskói-

kezelték

Kciicsönhönptár

»Ha az alkotmányosság megszűnik,
megszűnik az ország is«
- 1

Gróf Apponyi Károly éles beszéde a felsőházban a
restauráciOrOl, a másodosztályú állampolgárokról, a
választójogról és a Nep-szervezkedésrOl
Glaltfelder püspök beszéde az oktatásügy kérdéseiről

Anqnüfl leőnnöflobb,
előfizetése leahisebD!

Bármennyire
rosszul
ment a sorunk egy két évvel ezelőtt,
még&sm
volt ennyire sivár a magyar
kö&
élet.

Bvlapett,
Június 19. Érdekes ülést tartott
pénteken a febőház. Megkezd téli a költségvetés tárgyalását. Harrer
Ferenc volt az első
szónok. Kifogásolta, hogy a városokra
állandóan ujabb és ujabb terheket ró az állam, viszont egyre több jövedelmet
von el
tőlük.
Szükséges, hogy az állam és a város között
megnyugtató pénzügyi megegyezés jöjjön létre.
Apponyi
Károly gróf volt a következő felszólaló. Beszédének elején arról szólt, hogy
tul sok a nyugdíjazás, már pedig az ifjúság
elhelyezésének kérdését nem
nyugdíjazásokkal,
hanem az álláshálmozásók
megszüntetésével
kell megoldani. Ezután a királykérdéssel foglalkozott.
— Ismételten és nyomatékosan hangoztattam és kijelentettem, hogy
Magyarország
lakosainak
réize a jogfolytonosság

túlnyomó
alapján
áll

és semilyen Kormánynak sincs joga, hogy a túlnyomó többség nézetét ignorálja,
vagy éppen
azial ellentétes álláspontra helyezkedjék. A
trón betöltésének kérdésében csak egy megoldást látok, a legitim
király
visszahívásának
útját.
Egyes szomszédaink többizben kijelentették. hogy a restauráció számukra
casus
bellit jelent. Ennél vakmerőbb beavatkozást
Magyarország szuverénitásába én még nem ismertem.
— A királykérdésnek csak két gyakorlati
megoldása lehet. A jogfolytonosság
elve alapján, vagy pedig a szabad királyválasztás
utján. Beszéljünk egyezer őszintén, mit képzelünk mi a szabad királyválasztás alatt? Vagy
egy külföldi
uralkodóház
egyik sarját helyezzük a magyar trónra, erre volt már példa a
múltban és soha jó eredménye
nem volt, mert
az ilyen uralkodó faji tekintetben országával
nem tud összenőni, ha pedig politikai nexusok
és előnyök keletkeznek ebből, ezek rendesen az
ország nemzeti fejlődésének akadályai. Vagy
magyar embert helyezzünk a magyar trónra?
TTraim, hiszen egy falucskában
biróválasztást
sem tudunk
elképzelni
óriási feUzgulások
és
harcok nélkül, hát hogyan válasszunk
magyar
embert a trónra?

—

A restauráció
időszerű

jelenleg

tltJWf

és azt erőltetni vétek, de ha más országban
büntetlenül sikerül a restauráció gondolatát
éfcrentartani, sőt előkészíteni, akkor kormányelnökünknek e téren mutatkozó teljes
tétlenségét. sőt mondhatjuk: antágbnisstikus
álláspbntjdl
nem
helyeselhetem.
Apponyi Károly grófnak ezeket a kijelenté
séit ézámos fMŐFiázi tag élénk
helyesléssel
kislrte. Ezután áttért a felsőház
egyenjogúsításának
kérdésére, kijeléntvért, hógy ragaszkodik a felsőház egyenjógusitéMhóz.
— Nem mulaszthatom el -— folytatta —,
hogy pár szóval ne utaljak
« választójog kérdésére.

(Nagy
zaji
— Az egypárt-'endszer uralma saiát halhatatlanságát ellentmondást nem tűrően erőszakolja sajtóra, társadalomra, közületre,
egyaránt. Ez álparlementarizmus,
mert a köz<
véleményt a parlamentarizmus
illúziójában
óhajtja ringatni. Távol áll tőlem, hogy ellenzékieskedjem — fejezte he Apponyi beszédét
—, de az imént felsorolt okokból nem viseltetem bizalommal
a jelenlegi kormány
tevékenységének módszerei
iránt és ezért a költségvetést nem fogadom el.
Náray Szabó László azt hangoztatta, hogy
értékálló törvényeket kell teremteni.
Vátáry József arról beszélt, hogy sok ember véleményt
nyilvánítani,
de még
gondolkadni sem mer. Az erkölcsi igazságok uralmát
helyre kell állítani a közéletben. Nem lehet
parancsszóra
megteremteni a nemzeti egységet. A választások idején olyan esetek történJ
ek, hogy főbirák és főispánok vettek részt
gyalázkodó röpiratok terjesztésében.
Tiszta
parlamenti
életről beszélni sem lehet.

Tudom sokan vannak, akik az általános és
titkos választást nem tartják kívánatosnak.
Erről itt vitatkozni nem akarok, csak megemlítem, hogy kormányelnökttnk kötelező
ígéretet tett ebben az Irányban
és ennek
betartása
alól magát kivonnia
nem lehet,.

Nem lehet érvényben
hagyni
olyan választójogi
törvényt,
országunk
szégyene.

egy
amely

Az utolsó választások után a bíróságnak mindig dolga van a jogtalanul
megszerzett
mandátumok elitélésével.
Még mindig tart az ilyen
mandátumokról való lemondás,
ami a birói Ítélet alól váló kibúvással
egyenéfltelmü.
Apponyi
Károly gróf ezután más témára
tért át és igy folytatta:
— Rossz világot
vet a párt
igazságszeretetére. ha a visszaéléseket leleplezni akaró feljelentések, vagy vádak, elhalasztással,
sőt lekiabálással
nyernek elintézést.
Lázár
Andor igazságügyminiszter:
Ilyen
ninesl
Apponyi:
Nem akarok neveket említeni.
Lázár igazságttgymlnlsster: Az
igazságszolgáltatás
működése
kifogástalanI
Apponyi.
Károly: Ami a nemzeti egység
pártja szervezkedésének neve alatt folyik, az
semmi egyéb, mint

az állami
erő. a központi
hatalom
és az irreális mindenhatóság
alkotmányos
értelemben
nem
egészen
megengedett
felhasználása,

Ha

GlattfeldeT Gyula

— Pedig minden parlamenti alkotmány nélkülözhetetlen jellege — folytatta
Apponvi
Károly gróf —, hogy

közegeivel
a pártok
álljon.

felett

A kormánypárt hivei a közéletbe ceak a partpolitika szempontjából látják, a
tulóldalon
állókat
proskribáUaknak
minősitik
és őket a
nemzeti
közösségből
kirekesztik,
Vagyis hazánkban jelenleg csak kétféle állampolgárt
ismernek el, a kormánypárthoz tartozót és a
másodrendű
állampolgárt,
aki más elbírálás
ban részééül és a kormány hatalmából szármató élőnvéknek nera részese.
rr s t r a n d r a .

Triton faeipo s ? »
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megszűnik,
It.

— A főélharcos azt mondta, hogy az élharcosok v em egyenrangú polgárok, hanem kiváltságos jogaik vannak. E meggondolatlan kijelentés hallatára hogyan vélekedjenek az utódállamok a kisebbségi kérdésben?
K o l o z s v á r y Mihály szükségesnek tartja
I a nyolcosztályos elemi népiskola kiépítését.

abból a célból, hogy más politikai meggyőződés eliminálásával az eljövendő képviselőválasztásra a polgárok előre elköteleztessenek a
jeler.legl párt uralmának további fenntartására. Aki a szervezetbe nem megy be, arra nézve elvégeztetett,
hogy az államnak
esak mostoha gyermeke lesz. A Nep szervezkedése nem
a párt lelki és gazdasági erejével egyedül folyik, hanem állami
erővel, állami
tisztviselők
ultján!

az állam

az alkotmányosság
megszűnik
az ország

megyéspüspök volt a következő felszólaló.
— Sajnálattel állapítom meg — mondotta
—, hogv n szakminiszterek hiánvoznak a felsőház üléséről. Hangoztatta, hogy az oktatás
kiterjesztése helvett inkább a meglevő intézmények tökéletesítésére és fejlesztésére kell
súlyt helyezni. Behatóan foglalkozott a kultusztárca több kérdésével. Helyteleníti, hogy
az óvódaügvet átutalják a belügyminiszter hatáskörébe. Rámutatott arra. hogy a gyermek
lelkét már zsenge korában is formálni kell, tehát a nevelésnek nagy szerep jut az óvódákban, anvelyek a közegészségügy! szempontokat
amúgy is figyelembe veszik. Az elemi iskolákról szólva, a pénzügyminiszter
jóindulatába
ajánlotta a. felekezeti tanítók járandóságainak
kérdését. Elismeréssel szólt a pénzügyminiszternek arról a ió indulatáról, amellyel az egyházak megsegítésének ügyét kezeli. Csak egy
pontban mutatkozik ridegség: a hitoktatói
szervezetek kibővítésénél. Elismeréssel szólott
ezután ar. egyetemek tudománvos munkájáról,
amely valamennyi magvar egvetemen folvik.
Egy tekintetben kifejezi aggályát, hogy túlsók az egvetemi szünet. Bámutatott még arra,
hogy az egyházi államsegélyek közül egvedül
a katolikus egvházak államsegélyét szállították le 5 százalékkal, kérte a nénzügvminisztertől az eredeti illanót visszaállítását.
A felsőház űléie két óra után ért véget.
SzorAbatón lólytatódik a költséivetés vitája

n ő i és férfi

kizárólag
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22 évi vórakoz&s után

a felsőipariskola szeptemberben
beköltözik
Kálvária-téri „uj" épületébe
(A Délmagyarország munkatársától.) Évek
óta tart a mozgalom, hogy a felsőipariskola
Kálvária-téri épületét adják át végre a rendeltetésének. Mindeddig erről nem lehetett szó,
mert az épület egyrészét egyetemi intézetek
foglalták el. Tavaly elhelyezték
onnan az
egyetemi intézeteket és hozzákezdtek a megviselt épület tartarozásához. A tatarozás költsége 60.000 pengőt tesz ki, hosszú ideig vita
tárgyát képezte, hogy melyik
minisztérium
köteles viselni a költségeket: a kultusz-, vagy
pedig a kereskedelemügyi minisztérium. Végre sikerült áthidalni a kérdést és mindkét minisztérium részéről hozzájárultak a kiadásokhoz.
A renoválási munkával
augusztusig elkészülnek. a nyár folyamán berendezik és modernül felszerelik a felsőipariskola
gépházát
és kovácsmühelyét. Ezekre a költségekre 15
ezer pengőt irányoztak elő, a város a kultuszminisztertől kérte, hogy a fedezetről gondoskodjon. Most megérkezett Szegedre a kultuszminiszter leirata, hogy a szegedi felsőipariskola gépházának és kovácsmühelyének felszerelésére 15.000 pengőt irányzott elő és ezt az
összeget az 1936—37. évi költségvetésbe beállították. Az állami költségvetés julius elsején
lép életbe, a kultuszminisztérium a jövő hónap elején kiutalja az összeget, hogy a mű-

Fürdőruhák

helyek felszerelésével most már idejekorán
elkészüljenek. Azt tervezik, hogy a Kálváriatéri iskolaépületet
legkésőbb
szeptemberig
rendbehozzák, ugy, hogy a legközelebbi tanévben át lehet adni az épületet eredeti rendeltetésének.
Ezzel együtt felmerült illetékesek előtt a
kérdés, hogy mi lesz a felsőpariskola Marstéri épületével. Értesülésünk szerint ez az objektum egy pillanatig sem marad üresen, mert
ha a fémipariskola innen kiköltözik, akkor a
faipari szakiskolát szándékozzák itt elhelyezni.
A faipari iskola jelenleg a Szentgyörgy-téri
elemi iskola egyik szárnyában van elhelyezve, ez az elhelyezés — bár 11 esztendeje tart
és semmiképpen sem megfelelő.

1 k g . v i r á g m é z
1 k g . a k á c m é z

i kg. makaróni azaz csőlészla

Nagy A l b e r t

1.1 . 2 0
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Paprika- piao

Birnifelvételt

készítenek

Tápéról

(A Délmagyarország munkatársától.)
Julius
huszonnegyedikén Lipcsében nemzetközi népművészeti kiállítás nyílik meg. A kiállításnak magyar része is lesz, többek között bemutatnak egy
szegedvidéki tanyaházat speciális berendezésével
együtt. A szegedi tanyaház, mint a magyar népművészet egyik érdekessége szerepel majd a lipcsei kiállításon, amelyein tizenkilenc nemzet vesz
részt Legutóbb számos tanyaházról készültek
felvételek, több tanyáiról filmet is vettek fel é«
ennek alapján készítik majd el a kiállitás számára a tanyaházat udvarral, gazdasági épületekkel
és berendezésével együtt.

A faipari szakiskolán kivül más intézet is
reflektál a Mars-téri épületre. Felmerült legKülföldi propaganda céljaira rövidesen, az
utóbb az a terv, hogy a mezőgazdasági vegvkisérleti és paprikakisérleti Intézetet kellene ' egyes jellegzetesebb népviseletek megörökítésére
itt elhelyezni. A gazdák részéről sürgetik job- ! is filmfelvételeket készítenek. A napokban filmban, hogy a kísérleti állomást
Újszegedről 1 operatőrök jártak Kecskemét mellett. Bugaconés
hozzák be a városha, ahol az könnyebben
tanulmányozták a gulyások életét. Bugacról az
megközelíthető volna. A Mars-téri piac közegyik filmrendező Tápéra ment, mert arról értevetlen közelében kitűnő helye volna a kísérsült,
hogy a tápéi népszokások rendkívül alkalleti állomásnak: legközelebb tárgyalások indulnak meg, hogyan lehetne lebonyolítani az masak arra, hogy filmben megörökítsék. A filmoparatörök jártak Kecskemét mellett, Bugacon és
elhelyezést.
dálattal nézte végig a templomba vonuló tápéi lakosság színes, megkapó menetét. Ezt a jelenetet,
divat formák, megbízható minőség. több más jelenettel együtt, meg fogják örökíteni a
Napernyők nagy választék, olcsó árak
film számára.

P o l l i k Testvéreknél

(A Délmagyarorszég munkatársától.)
Sokan |
Ha nem is teljesen ugyanilyen, de hasonló eset
ismerik azt a jóizü történetet, amely még a há- játszódott le tegnap Szegeden. A városban tarború előtti években történt a budapesti rendőrfő- tózkodik egy dzsiu-dzsicu bajnok, aki történetekapitányságon. Az akkori főkapitány előtt meg- sen szintén vézna és szintén német Sőt, hogy a
jelent egy vézna német fiatalember és bemutat- hasonlatosság még döbbenetesebb legyen, a mákozott hogy dzsin-dzsicn bajnok. Akkoriban még sik szereplő fél ezúttal is rendőr. Tudni kell
nem nagyon ismerték a birkózásnak ezt a japán
ugyanis, hogv a bajnok tegnap óta a szegedi rendrendszerét, a főkapitány sem tudta, hogy a dzsiu- őrlegénységet oktatja az önvédelem nemes művédzsácu mi legyen. A német azután elmagyarázta
szetére.
és engedélyt kért arra, hogy a rendőrlegénységet
A rókusi tornacsarnokban folyik az oktatás és
oktassa erre a fontos önvédelmi művészetre. De
tegnap volt az első óra, amelyen a bajnok az önhogy szavait be is igazolja arra kérte a főkapivédelemről beszélt .,általában", majd egynéhány
tányt, hogy hivja be a szobába a legmarkosabb
fogást magyarázott. Többek között elmondotta,
rendőrét, azon majd bemutatja művészetét. A főhogy ha egy rendőrnek valaki meg fogja a karkapitány beszólított egy rendőrt akihez azután a
ját, hogy lehet a kart a legerősebb szorításból is
bajnok azt a meglepő felszólítást intézte, hogy
könnyűszerrel kiszabadítani. Az elméleíi magyateljes erejéből vágja őt pofon. Magyarázólag hozrázkodás után gyakorlati bemutatásra került a
zátette a főkapitánynak, azt akarja megmutatni,
sor. A bajnok magához intett egy hatalmas szál
hogy a dzsiu-dzsicuban jártas embert nem lehet
rendőrt, aki ott állott tőle nem mesze. Ünnepélyepofonütní. A rendőr vonakodott, hiába biztatta a
sen felszólította, hogy markolja meg a karját és
bajnok, végül a főkapitány is rászólt a rendőrre.
fogja, ahogy csak birja. A rendőr elegeit tett a
A rendőr erre nekihuzózkodott és a kővetkező
felszólításnak és megmarkolta a németet Most
pillanatban olyan pofont kapott a rendőrtől, hogy
következett volna a produkció második része, ami.
egészen a falig repfilt tőle... A rendőr ugyanis
kor a német az ámuló közönség morajlása közben
— halkezes volt.
kiszabadítja, a karját a vasmarokból.
A német fölényes arccal rántott egyet karján,
ag azonban nem mozdult, a rendőr fogta becsüle^
JflVITÖS 0 K jól olcsón tesen. Bántott másodszor is, harmadszor is, ner
10
gyedszer is, belekékült, belezöldült, a karja azonban továbbra is fogva maradt. A közönség már
ARAM, EZÜST BEVÁLTÁS
nevetett. A néniét végighurcolta a rendőrt karjánál fogva az egész teremben, de a kezét nem tudta kiszabadítani. Végre is meg kellett kérni a fiapaprikáját, paradicsomát»»
-lal tal rendőrt, hogy engedje el a mestert, hogy folytassa előadását... A kis incidenstől pltekintve. a
tegye el. Akkor less t a r t ö l ! Évek ótg kitűnően bajnok igen sokat tud és valóban szenzációs fohevült gyümölcskonzerváló por Kapható a készítőnél:
"I Kossuth Lajos s.-ut gásokat mutat be a rendőröknek
1» és Nagykörút sarok.

Befőttjét
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Szegedi tanyaházat
állítanak fel a lipcsei
nemzetközi kiállításon

Dzsiu-dzsicu lecke a rendőrségen

Rranv
Ezüst

— —
— —
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n biciklista elgázolta
a 80 éves koldusasszony!
(A Délmagyarország munkatársától.) Sulyoí
szerencsétlenség történt pénteklein délelőtt a Tisza Lajos-köruton. Egy ismeretlen biciklista robogó kerékpáljával elütötte Kondor Miklósné 8o
esztendős koldusasszonyt, aki a Tó-ucca 6. szám
alatt lakott. Kondor Miklósné üzletról-íizMre járt
a délelőtti órákban és könyöradományokat gyűjtött. Közben többizben áthaladt a kocsiúton is,
ahol a délelölii órákban erős a forgalom. Ahogj
lelépett a járdáról, akkor ért oda egy kerékpáros. A gépet már nem tudta lefékezni, nekiment
a kol<lusasszonynak, akit fellökött. A kerékpáros
is leesett gépéről, de gyorsan felugrott és elmenekült. Kondor Miklósnét a mentők szállították
be a közkórházba, ahol megállapították, hogy
súlyos természetű agyrázkódást és számos mzódást szenvedett. Állapota sulyo« és életveszély«;
A gázoló kerékpárost a rendőrség keresi.

A két vezető világmárka
eredeti /j^S^ eredeti

SIYRIH

STEYR
-

k e r é k p á r o k . Kisirólag csak n á l a m kaphtték
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Női kerékpárokban nagy választék, ritka szép kivitelben. WeJf-SpexIál korákpárok
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BEStW
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napra
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éol szigorított
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(A Délmagyarország
munkatársától.)
Begyes Mihály szegedi napszámos pénteken tizedszer állott a szegedi törvényszék előtt lopás bűntettével vádolva. A fiatalember már
tekintélyes időt töltött börtönben, kiszabadulása után újra és újra lopásra adta a fejét és
újra a bíróság elé került. Legutóbb, május elsején fogta el a rendőrség, mert kiderült, hogy
sorozatos
besurranó
tolvajlásokat
és
betöréseket követett el a város majd minden részén.
A nyomozás során megállapították, hogy huszonegyrendbeli lopást követett el április havában, amikor szabadlábon volt. A lopásokat
rendszerint ugy követte el, hogy bezárt lakásokba, udvarokba bemászott ég mindent, ami
kezeügyébe esett, összeszedett. A lopott holmit különböző helyen értékesítette. Az ügyészség üzletszerü lopások miatt emelt ellene vádat. R a j t a kívül a vádlottak padjára
került
ördög András és Borús
János, akik ellen orgazdaság címen emelt vádat az ügyészség. A
pénteki tárgyaláson a notórius tolvaj elismerte, hogy a terhére rótt cselekményeket ő
követte el.

— Maga
Jóformán
mindennap
elkövetett
egy lopást,
— állapította meg az elnök. Huszonegyrendbeli kísérlettel van vádolva
és
mindezt áprilisban
követte el!
A vádlót azt válaszolta, hogy mindenhonnan csak kisebb értéket vitt el é6 ezért kellett
naponta
„dolgoznia".
Megállapította a bíróság, hogy valóban csak
csekélyebb értékii tárgyakat vitt el, egyik
helyről például egy félzsák zöldséget, máshonnan néhány szerszámot, ismét máshonnan néhány ócskaruhát ós így tovább. Az orgazdasággal vádoltak tagadták, hogy tudtak volna
a megvett holmik származásáról.
A bíróság Hegyes Mihályt szigorított
dologházra
ítélte, amelynek legkisebb mértékét három esztendőben szabta meg. ördög Andrást
20, Borús Jánost pedig 10 pengő pénzbüntetésre ítélte tulajdonelleni kihágás miatt. Az
Ítélet jogerős.

Híreik
Az i d ő
A Szegedi Meteorologtaj Obszervatórium
Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 30.9, a legalacsonyabb 18.3 C- A barometer
adata nulUokra és tengerszintre redukálva
reggel 762.6. este 759.4 mm. A levegő páratartalma reggel 68, délben. 43 százalék. A szél Iránya északkeleti, erőssége 1—2.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Északi légáramlás, néhány helyen záporeső, zivatar, a meleg
kissé csökken.
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— Halálozás.
Pénteken délután elhunyt
P r i n c z Károlvné, mindenütt ismert uriaszszony. Princz Károlyné az utóbbi időben betegeskedett, leánya önfeláldozóan ápolta. A betegség most legyőzte szervezetét, pénteken csendesen elhunyt. Princz Károlyné ismert alakja
volt Szeged társadalmának. Az őszhaju, mindig kedvesen mosolygó úriasszonyt
gyakran
lehetett látni társaságokban; mindenütt, ahol
megfordult, szerették és becsülték bartáságos,
kedves egyéniségéért, jótékonyságáért Az elhunyt uriasszonv férje valamikor jómódú gazdálkodó volt, később nehezebb anyagi viszonyok közé kerültek, ez azonban nem törte meg
Princz Károlyné mindig mosolygó kedélyét.
Csak a legutolsó években viselte meg betegsége, amikor leánva önfeláldozó, szeretetteljes ápolásával igyekezett envhiteni szenvedéseit. Halála városszerte őszinte részvétet keltett.
.
.
— A Szövetkezett Városi Balpárt
választási irodája:
Hajnal-ucca 37.,
tájékoztató irodája: ördögh-féle vendéglő (Faragó-ucca 27. sz.).
x Eszterházy sonkák, felszeltek Márkásnál.
— Hacsek és Sajó; 3 órán keersztül csak kacagás a Városi Színházban junlus 23-án este. Jegyek válthatók a színházi pénztárnál.
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Rosner József

h l sálam cseréli he ujjá.
Tlaza Lajos kfirat 39.

— Bugyi Antal a Mezőgazdasági Közraktárak
R t élén. A közgazdasági életünkben mindinkább
jelentős tényezővé fejlődő Mezőgazdasági Közraktárak Rt. központja a napokban uj igazgatót
kapott B u g y i Antal m. kir. kormányfőtanácsos
személyében. Bugyi Antal volt nemzetgyűlési képviselő több, mint egy évtizedig a Kereskedelmi
Bank érdekkörébe tartozó Zsoldos Gőzmalom é«
Ipartelepek vezérigazgatójaként működött és a
Mezőgazdasági Közraktárak R t országos hálózatának élére történt meghívása az 6 közismert,
szak tudásának és agilitásának elismerése. A vidéki sajtót meleg kapcsok fűzik Bugyi Antalhoz,
mert nagy közgazdiasági elfoglaltsága mellett
vérbeli lapszerkesztő és lapkiadó is, amenynylben közel két évtizede főszerkesztője és tulajdonosa a Szentesen megjelenő Csongrádmegyei
Hírlap című politikai napilapnak,
— Vitaest az AUKE-ban. Az Alföldi Utazók
és Kereskedők Egyesülete szombaton este az
egyesület helyiségében (Klauzál-tér 5 > vitaestet rendez az egyesületet érdeklő fontos problémákról. Az első vitaestén főleg a tagok hátramaradottainak adandó juttatások módozatait kívánják behatóan megvizsgálni. A vitaest előadója W e i n e r László, akinek előadása után a legszélesebb mederben biztosítják a
tagok hozzászólását a felvetett problémákhoz.
A vezetőség a napirendre felvette az ügyvezetéssel kapcsolatos teendők, esetleg reformok
megvitatását is, amit szintén nagy érdeklődéssel várnak az AUKE tagjai Az ülés este kilenc órakor kezdődik és azon a tagok hozzátartozóit is szivesen látják.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Hatósági Munkaközvetítőben: 6 kovács vidéken, i
hengerlakatos, i mérleglakatos, i köszörűs vidéken, i bádogos, t vasöntő, 2 kádár, i bognár,
I szíjgyártó vidéken, több gerebenező vidéken,
i kötélgyártó vidéken, i varróleány, 2 hadigondozott (vidéken) cipőalja munkás, több hadigondozott felsörészragiasztónö, tüzőnő, lyukasztónő, i elsőrendű varrottmunkás cipész, 5 hölgyfodrásznő, 5 téglagyári kemencemunkás, 2 fiatal gyári napszámosfiu.

Fe» cipó
isfcionságoli
csak

gépmQn

— Sziv- és idegbajosoknál, vese és cukorbetegeknél, kőszvényben és csuzban szenvedőknél az enyhe természetes „Ferenc József'4
keserűvíz kitűnően beválik, mert a beleket
alaposan kitisztítja, a gyomor és a m á j működését előmozdítja, az emésztést és anyagcserét pedig lényegesen megjavítja.
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kalmafaatfi, és
ágytolltlsztltó
tolepe. Iskola-n. 87- 28. (Fogadalmi templommal izemben.)
Tel. 12—W) Kaláazra kiasolgál

fazon, méret után félnap alatt készül
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Szegeden Bniph ékszer és
nplül! maipari
tárgyak, Ke'emen n 11.

Petróleum flfl —
gázlámpa ¿0.
3-400 gyertyafény, 1 évea garancia Hod&c« János Lechner-tér 8

Tíz Dóm-téri előadásra
készülnek a városházán

Megírta a Délmagyarország,
hogy
Kövér
Tibor műszaki tanácsos a polgármester megbízása alapján elkészítette az idei szabadtéri
játékok nézőterének tervét é6 azt a polgármester néhány kisebb módosítással elfogadta.
A
tribünön több, mint ötezer
ülőhely
lesz.
A
polgármester most rövidesen megrendeli a belépőjegyeket. A jegyek — amint elmondotta
— nem kilenc, hanem tiz előadásra
készülnek.
A polgármester ugyanis 6zámol azzal a lehetőséggel, hogy a színre kerülő három darab közül egyik, vagy másik olyan érdeklődést kelt,
hogy három helyett négy előadást lehet belőle
rendezni.
Elmondotta még a polgármester, hogy dr,
Janovics Jenő, aki jelenleg Budapesten tartózkodik és a három darab szereplőit válogatja
össze, a hónap végén végleg lejön
Szegedre
és itt marad a játékok befejezéséig, augusztus
második feléig. A ezerződtetéseket a polgármester teljes hatáskörrel Janovics Jenőre bízta, aki a legtöbb ezereplővel meg is állapodott.
A szerződéseket a polgármester irja majd alá.

DÉl.
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Kerékpárosok!

E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s árb a n részletre adom.
G'imlkat és alkatrészeket

S z á n t ó Sándornál

árban kaphat
10
S z e n e d , (Kiss D palota1 K i s s U. 2

Iskolai hirek
AJ állami faipari szakiskola (Szent György-tér
7. sz.) rtjzkiállitása megtekinthető junius 20-án
délután 3—e-ig és 21-én délelőtt 8-tól este 5 óráig.
A kiállításon látható az Iskola műhelyében készült
vitorlázó repülőgép is. Belépődíj nincs.

Vlrágh-Kloszkban

1

JL

J0&

O l l i /

M A G Y A R O R S Z Á G

Kedden beleveleííe magát a Tiszába,
pénteken kifogták a holttestét
(A Dilmagyarország
munkatársától.)
A tiszai halászok pénteken délelőtt jelentették a
rendőreégnek, hogy a tápéi vámház közelében,
a tiszai ártéren egy férfi holttestét
fogták ki
a vizből. A holteflt, teljesen fel volt öltözve,
ötven óv körüli férfi lehetett. Dr. Hamar Zoltán fogalmazó vezetésével azonnal rendőri bizottság szállott ki a helyszínre. A holttest
zsebeit átkutatták és ekkor egy csomó szétfoszlott okmányt találtak. Ezekből megállapították, hogy az illető Juhász
Ferenc 48 esztendős bognármester, aki a Vám-tér 1. szám
alatti házban lakott családjával együtt.
A rendőrség a nyomozás során
totta, hogy Juhász Ferenc eltűnését

5 perces ülést tartott
a Ház
Interpelláció: szombaton délben
Budapest, j u n i u s 19. A képviselőház pénteken délután K o r n i s s Gyula elnökletével csak
pár perces rövid ülést tartott.
Az elnök bemutatta a Háznak a felsőház elnökének átiratát, amelyben közli, hogy a felsőház a 33-as bizottság működésének meghoszszabbitásáról szóló ¡avaslatot elfogadta.
Áttérve a napirendre, a képviselőház harmadszori olvasásban is elfogadta a legutóbb
tárgyalt javaslatokat és utána vjta nélkül elfogadta az elnök napirendi indítványát.
A képviselőház legközelebbi ülését szombaton délben 12 órakor tart ja és annak napirendién a 33-as bizottságba a képviselőház által
kíküldendő 22 tag megválasztása szerepel. A
választás megtörténte után áttérnek az interpellációk meghallgatására.
A szombati napra 11 interpellációt jegyeztek
be.
— Elitéltek egy kisteleki tolvajszövetkezetet.
A tavásszal sorozatos lopások történtek Kisteleken és környékén. Pincékbe, vermekbe, kamrákba, tanyákba törtek be ismeretlen tettesek és a
kezükügyébe eső tárgyakat elemelték A csendőr,
»ég elfogta a tetteseket, akik felett pénteken ítélkezett a szegedi törvényszék. A vádlottak beismerték, hogy a lopásokat elkövették és azzal védekeztek, hogy nagy nyomorban voltak. A bíróság K r i v á n Józsefet egyhónapi, Bózsó Gézát 4
hónapi, Mészáros Józsefet 3 hónapi, özv. Bózsó
Józsefnét 2 hónapi, Gulyás Sándort 15 napi fogházra Ítélte, három vádlottat pedig felmentett az
ellenük emelt vád alól.
KERÉKPÁR ALKATRÉSZEK
Szines kerékpár csengő
Nikkelezett kerékpár csengő
Kerékpár fa-fogantyu 1 pár
Kerékpár gumi fogantyú 1 Dár
Küllő 5 drb
Kormány nikkelezve
DIVATARUK
Divat női bőröv
Müselymezett férfi zokni 1 pár
Soknitartó 1 pár
Női soktil 1 pár
Divat női kalap
Női divat keztyü 1 pár

58 fillér
43 fillér
48 fillér
38 fillér
18 fillér
P 278
88 fillér
48 fillér
18 fillér
38 fillér
P 2.48
98 fillér

BEFŐZÉSHEZ
Patent üveghez gumi 75 mm t drb
Refőző hártya 1 levél
Refőtt kötöző spárga 1 gombolyag
Refőző pergament 8 iv
Salyeil S levél
Raboa üveg zöld:
llt
OJS
05
drb. 5 drb-.78
4drt>*-78

<5
15
17
24
24

fillér
fillér
fillér
fillér
fillér

0.75
Sdri>-<»

PÁRISI
HAGY ÄRUHÄZ RT.
I Z E G f O . CSEKONICS és KIS? M C « SftHOBT
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megállapímár 16-án

bejelentették
hozzátartozói.
A
bognármester
napokkal ezelőtt eltávozott hazulról és azóta
Hgm adott életjelt magáról.
Hozzátartozói
gyanították, hogy öngyilkossági terveket forgat a fejében, az utóbbi időben búskomor
volt
és gyakran emlegette, hogy jobb volna már
meghalni. Amint most megállapították, Juhász eFrenc eltűnése után kiment a felsővárosi Tiszapartra és ott belevetette
magát
a folyóba. A tiszti orvos megállapítása szerint körülbelül három-négy napja lehetett a vízben
Juhász Ferenc, öngyilkosságának oka valószínűleg a rossz anyagi helyzet. A holttestet beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe.

SOMOfeYI U. 22.
BRIIDI uccnü
LÖW LIPÓT U. 19.

I SZERKESZTŐSÉG -

TELEFON 23-38

KIADÓHIVATAL m TELEFON 11-06
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lí-ÖÖ

DELMAGYHRORSZRG
A PÉNTEKI

HAJNAL

H Ő S E : A NAP
Hetek óta izgatottaa várta mindenki a
pénteki napfogyatkozást. A nap néhány napra háttérbe szorította még a politika eseményeit is. Az egész világon tudósok készülődtek
. a megfigyelésre. Másféltonnás műszereket
ágyaztak betonlapba valahol Mandsukuo környékén, hatalmas látcsöveket szegeztek az
ég feló a világ minden részén. Oroszországban
például sztratoszféraléghajón elébeutaztak a
napnak és különleges felvételeket készítettek
róla, — egyszóval lázasan mozgolódott az
egész tudományos világ.
Péntek reggel, azaz hajnalban aztán megtörtént a nagy esemény A nap pénteken a nap
hőse lett, de vele vetélkedett ft hold is, amely
eltakarni merészelte Magyarországon, illetve
Szegeden, a hold szerény volt, mert csak
részleges napfogyatkozást okozott, körülbelül
nyolcvan százalékát fedte el a tüzes égitestnek, Laikus szemmel is érdekes volt a péntek
hajnali napfogyatkozás. Tekintve a hajnali
időt legtöbben átaludták ezt a csodálatos' égitüncményt, de voltak elszántak és vakmerők,
• kik már félnéífykor talpon voltak és kezükben hekormozott ablaküveggel lesték a nap és
a hold birkózását.
Valamivel négv óra előtt bukkant elő a
nap vörös korongja az ég peremén. Eddig
még nem volt vele semmi baj és nem látszott,
hogy a nap különösképen meg lett volna
ijedve az elkövetkezendőktől. Természetesen,
nem sejtette, hocrv a hold felé emelkedik, annak háta mögött. Lassan sötét árny kezdett
ráborulni az izzó korongra és abogv a nap
egvre felfelé haladt, uev ette bele magát a
hold is mindjobban a napba.
Kfay óra alatt a btrkózás elérte tetőnontját. A nan él szürkült, ió kétharmadrész't elsötétítette a hold. De sifctán a nap diadalmaskodód Lassan haladt egyr« feljebb és lassan
csusrótt alá \ hold árnyéka, hogy hat órára
teljesen leváljon róla Allltélag *bb«n az évszázadban ez v<olt a legnagyobb méretű naofo-

gyatkoaás és ki tudja, hogy ez a generáció
megér-e még egy hasonlót... Azért követett
él pótolhatatlan mulasztást az, aki ezt a költői szépségű reggelt egész közönséges módon
— átaludta...
í
PüPlIlmhll kölnivizek, púderek, kimérve is, szappa
I UI lUIIIUll, nok, borotvapengék, kötszerek, gumiáruk
fogkefe, fogpaszta. Tisztviselőknek kedvezmény. BÓdVi

Illatszertár, Tábor-u. 7. Városi adóhivatallal szemben.
— Adócsalás a be nem vallott bérlet miatt.
Grilnwald
Márton
mezőhegyesi
kocsmáros
adócsalás miatt került pénteken a szegedi törvényszék elé. Grünwald bérbeadta üzlethelyiségét, de
elmulasztotta bejelenteni,
hogy
ugyanakkor bérbeadta a berendezési tárgyakat
ie néhány pengőért, Emiatt indult meg ellene
az eljárás. A törvényszék bűnösnek
találta
Grünwaldot és ezért 40 pengő fő- és 38 pengő
mellékbüntetésre ítélte.
— A Bridge-szalon nyári
kertjében megnyílt.

helyisége

a

Tisza

— Bűncselekmény helyett — tüdővérzés
Tegnap reggel a Szent ístván-téren szolgálatot teljesítő rendőrt arról értesítették, hogv a
Bercsényi-ucca 11. számú ház egyik lakásában
egy asszony fekszik holtan. Körülötte minden
csupa vér, valószínűnek látszik, hogy bűncselekmény történt. Az őrszemes rendőr értesítette a rendőrség központi ügyeletét,
ahonnan
rendőri bizottság szállott ki a helyszínre. A
jelzett lakásban megtalálták
holtan
Bozsó
Józsefnét. Körülötte a padló vérben úszott. Az
asszony lakója elmondotta, hogy ő talált rá az
idősebb asszonyra, amikor elakart hazulról távozni. Az orvos megvizsgálta a holttestet és
megállapította, hogy nincsen szó bűncselekményről. BO?6Ó Józeefné súlyos tüdőbeteg-,
ségben szenvedett és az előrehaladott betegség következtében fellépő tüdővérzés ölte meg.
Holttestét a bonctani intézetbe vitték.
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Biztosítási
Az

orvosi

MAKÓI

díf

vizsgálat

HÍREK

Elítélték a kiszombori tolvajgyerekek orgazdáját. L ő r i n c z Imre kiszombori napszámos orgazdasággal vádolva állott ma a makói járásbíróság előtt. Lőrincz Imre közel egy év óta sorozatosan és azzal követte el a terhére rótt orgazdaságot, hogy kiszombori jómódú gazdák gyermekeitől különböző holmikat, főképen gabonát és egyéb
terményeket vásárolt. A kiskorú fiuk a Lőrincz
házához hordott holmikat jóval a napi piaci árak
alatt adták oda, igy nyilvánvaló lehetett Lőrincz
előtt is, hogy a kiskorúak „üzleteiről" a szülők
semmit sem tudhatnak. Több ilyen 10—12 pengős
vásárlást bonyolított le Lőrincz Imre s mint a
csendőri nyomozás kiderítette, az eladó kiskorú
fiuk, szüleiktől lopták el a Lőrinczhez hordott
holmikat. A járásbíróság folytatólagosan elkövetett orgazdaság vétsége miatt egyhavi fogházra
ítélte Lőrincz Imrét, aki az ítéletben megnvugodott.
A tanyai tyúkok miatt. A járandói tanyák között áprilisban egymásután tűntek el a tanyák udvaráról a baromfiak. H o r v á t h Mártonné őt
tyúkja, S z a b ó János pedig 13 tyúkja eltűnése
miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést. A
csendőrség a tyuktolva jókat K u l c s á r Mihály 28
éves napszámos és felesége személyében kinyomozta, akik beismerő vallomást tettek. Ma tárgyalta ügyüket a járásbíróság és Kulcsár Mihályt
kétrendbeli lopás vétsége miatt 3 heti, feleségét
egyrendbeli lopás cimén 8 napi fogházra Ítélte. Az
iiélet jogerős.
Anyakönyvi hírek. Elhalt: Olasz Andrásné Fodor Terézia 69 éves (Berzsenyí-u. 10.), Gy. Varga
Sándorné Széli Eszter SÍ éves (Nagvcsillag-ucca
35.). Kabók Ferencné .Tózó Matild 33 éves Bercsénvi.ticca 33.), Biró József 77 éves (Batthyány-u.
23 sz.).
f
A pénteki makói hetipiac, mint az a vásár előtti
hetipiacokkal történni szokott, nngv kinálat mellett gyenge forgalmú volt. Gabonapiac: buza 14,
árpa 13.20, zab 13.80, tengeri 13.80, széna 4—6 pengő mázsánkint. Baromfipiac: csirke 110, tyúk 97,
liba 110. kacsa 115, tojás 115, fillér kilónkint. Sertéspiac: száz kilón alóli sertésekért 65—80. nehezebbekért 82—89 fillért fizettek kilónkint.
A csütörtöki nagysikerű Magyar Estet vasárnap megismétlik. A mérsékelt áru második előadás sikere is biztosítottnak látszik.
Rendőri hir. Ozv. N a g y Sándorné, Báró Erdélyi-uccai lakos feljelentést tett a rendőrségen,
hogy az uccán legelésző csirkéi közfii ismeretlen
tettes 10 darabot ellopott.

— Félpengős nyári menetrend jelent meg. Minden dohánytőzsdében és könyvkereskedésben kapható
— A Bridge-szslon nyári helyisége a Tisza
kertiében megnyílt.

dl f á t

havi
a

fillér.
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- A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyesület néhai őzv. A i g n e r Nándorné emlékére 29-én
délelőtt 11 órakor az egyesület székházának (Toldi-ucca 4) nagyterméiben emlékünnepélyt rendez,
melynek keretében leplezi le özv. Aigner Nándorné arcképét. Ezzel egyidőben megünneplik az
egyesület fennállásának 90. éves jubileumát. . Az
ünnepség programja a következő: elnöki megnyitót mond Hauser Rezsőné, arcképleleplező beszédet tart dr. Tóth Béla helyettes polgármester, az
arcképet átveszi Székely Józsefné, a 90 éves egyesület történetéről beszámol dr. Matusovits Tibor,
záróbeszédet mond dr. Szögi Géza.
x Sicsta Szanatórium, Budapest, I., Ráth
György-u. 5., a főváros egyik legideálisabban
fekvő és orvosilag legtökéletesebben
felszerelt
gyógyintézete Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászat, urológia sth. 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!
— Az Uj Tdők mai számában Herczeg Ferenc
klasszikus értékű történelmi regénye mellett közli
Kosáryné Réz Lola, Barabás Pál és Bognár Anna
elbeszéléseit, Fótby János \«\
i ét és Pékár Gyula
történelmi karcolatát. A Juniusi Ünnepi fietelc
eseménysorozatát művészi fényképekben mutatja
be az U j Idők.

Rádió

25

viseli.

Budapesti értéktőzsde zárlat. Barátságos hangulatban élénkebb üzleti tevékenységgel nyitott a
mai tőzsde. Az angol kormány döntésének folyamányaként a nemzetközi helyzet a kedvező megítélés következtében, az előző napok fizletteleosége
megszűnt. Már nyitáskor a tőzsde egész területén élénk véleményes vásárlások történtek. A forgalom leginkább a bányapiacon volt élénk és a
piacon továbbra is a Salgó részvény állott az érdeklődés előterében. A tőzsdeidő későbbi folyamán
az üzlet kissé elcsendesedett és a rendezési napra való tekintettel a napi spekuláció nyereségbiztositó eladása miatt az árfejlődés megakadt és
egyes részvényekben gyengébb árak kerültek felszínre. A zárlat előtt a halasztási üzletek ismét
megélénkítették a piac forgalmát. A tőzsde barátságos irányzattal zárt. Magyar Nemzeti Bank
174.5, Kőszén 408.25, Ganz 195, Izzó —, Szegedi
kenderfonógyár 43.75.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.34 háromnegyed,
London —, Newvork 309. egynvolcad. Brüsszel
52.275, Milánó 24.35, Madrid 12.175, Amszterdam
208.95, Berlin 124.40, Schilling 58.25, Prága 12.78,
Varsó 58.00, Belgrád 7.00. Athén 2.90, Bukarest
250.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 17.00—1720, 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 22.302250. hollandi forint 228.85—230.85, lengyel zloty
—.-,
leva
4.00—4.15,
leu 2 80—3.00, Ura
29 90-30.25, (500 és 100 lírás bankjegyek kivételével), német
márka
, norvég korona
8450-85.40, osztrák sihllling 80.00—80.70, svájd
frank 11070-111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzései
Buza tiszai 77 kg-os 14.20—14.45,, 78 kg-os 14.3514.60, 79 kg-os 14 50-14.75, 80 kg-os 14.70—14 96,
felsőtiszai 77 kg-os 14 10—14.25, 78 kg-os 14.2514.40. 79 kg-os 14.40—14.55, 80 kg-os 14.55-14.70,
dinatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 14.05—
14.15,, 78 kg-os 14.20—14.30, 79 kg-os 14.35—14 45,
80 kg-os 14.50-14.60. Pestvidéki rozs 12.00-1210
egyéb 12.25—1245, takarmányárpa I. 1100—1150
• zab I. 15.00—15.10, tengeri 11.70—11.90.

Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat
12: Déli harangszó. 12.05: Hanglemezek. 13.50:
Dr. Langsfeld Gézáné magyar nótákat' zongorázik. 16.15: Beszélgetés Mankis Jánossal, a magyar
tudós külföldi missziójáról. 17: Mit üzen a rádió?
1730: A rádió szalonzenekara. 18.30: Fekete Lajos dr. előadása. 19: Toll Jancsi és cigányzenekara. 20: Hangjátékelőadás a Stúdióban. Márton hazakerül. Hangjáték 1 felvonásban. Irta: Baggamby András. Bendező Kiss Ferenc. 20.45: Operettrészletek. Előadja Orosz Júlia, Szedő Miklós dr.
és a Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel
Fridi Frigyes. 22: Hirek. 22.20: Tánclemezek. ' 23
óra 15: Rácz Béla és cigányzenekara muzsikál.
0.05: Hirek
Csikágói terménytőzsde zárlat Buza igen sffl
Budapest II. 19: A földmivelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája.. 19.30: Hervesi Sándor lárd. Jul. 91.75—ötnyolcad (87 hétnyolcad—hé
dr. csevegése. 20: Gáti István mélyhegedű számai, romnegyed), szept. 92 hétnyolcad—háromnegyed
zongorakísérettel. 20.45: Hirek. 21.10: Kamaraze- (88.5—háromnyolcad), dec. 94 háromnyolcad—egynegyed (90.25—háromnyolcad), szept. 63 'háromne. Hanglemezek.
Külföld Wien. 18: A Schubert-egyesület hang- nyolcad (60.5),' dec. 59.5 (56.75). Zab szilárd. Jul.
versenye Schubert szülőházából a bécsi ünnepi 27 hétnvolcad (26 ötnyolcad), szept. 28.75 (27 háhetek alkalmából. — Svájci romand-adó 20.40: romnyolcad). dec. 30 egynyolcad (28.25). Bozs
Haydn: Évszakok — Varsó 20 45- Moniusko: Hal- szilárd Jul. 61 egynyolcad (27 ötnyolcad), szept.
<61 hétnyolcad (58.25\ dec. 63.25 (59 ötnyolcad).
ka, opera
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A Szeged FC beizámolóia a svédek
futbaíltudáfáról, kedvességéről
és a szövetségi bankettről
Szoyka és Polyák egészséges, Vastag sérült
Sundsualdból
kapott pénteken levelet a Délmagyarország.
Villányi
Ármin, a Szeged FC
ügyvezető-elnöke irt a szépfekvésü svéd városkából, ahol a csapat a meccsek fáradalmait
piheni. Ebből a városkábái utazik el rendszerint a csapat autón turamérkőzéseire és ide is
tér vissza — győzelemmel,
mert az
együttes
eddig még egyetlen
mérkőzést
sem vesztett
cl.
Villányi mindössze néhány sort irt, de ebből
is kiderül, hogy a turacsapat nagyon jól érzi
magát
a svédek között.
Legutóbb a tiezti kaszinóban voltak a szegedi játékosok egy dragonyos tiszt vendégei, most pedig a svéd szövetség látta
őket vendégül
az egyik
fürdőhelyen. Százteritékes bankettet adott tiszteletükre a szövetség: a beszédek
állandóan
a Szeged FC nagyszerű
játékát
és a
svéd—magyar
barátságot
méltatták.

— Téves egyeseknek az az állítása — mondotta végül Kelemen —, hogy a szövetségnek
valamelyik egyesülettel szemben anyagi kötelezettsége van.

Szombaton és vasárnap:
kerületi atlétikai bajnokságok

Nagy érdeklődés előzi meg a szombaton és
vasárnap megrendezendő bajnoki versenyt,
amely a SzAK-pályán kerül eldöntésre. Pénteken volt a nevezési zárlat, ebből kiderült,
hogy már régen nem nyilvánult meg az atléták részéről olyan nagy érdeklődés, mint a
mostani küzdelem iránt. A kerület valamenynyi számottevő
atlétája
résztvesz
a
küzdelmekben,
amely valószínűleg csak — küzdelVillányi a továbbiakban örömének ad kifemeket fog hozni, mert rekordformában ebben
jezést, hogy a Finnországban megsérült Szoya pillanatban egyetlen atlétája sincsen a déli
ka is Polyák
meggyógyult.
Szoyka állkapocskerületnek. Ezzel szemben bőven ígér meglepecsontja, amely a tamparei meccsen eltörött,
tést a bajnoki
verseny,
amely mind a két nap
szépen meggyógyult és már játszhat. A Rvédélután
3 órakor
kezdődik.
dék játékerejére vonatkozólag azt irja Villányi, hogy tudnak
futballozni,
nehéz
ellenük
játszani,
mert gyorsak,
kemények
és
határtaA Középearópai Kupa startja. Szombaton
lan lelkesedéssel
dobják
magukat
a
küzdelemmegkezdődnek
a Középeurópai Kupa mérkőbe. A légnagyobb baj talán az, hogy jól megzései, amelveken ncgy magvar csapat: a Huntermett, legények, nehéz előlük elfejelni a lab- gária, az Újpest, a Ferencváros és a Phöbus
dát. Azzal fejézte be lapját
Villányi, hogy vesz részt, hogy milyen eséllyel, azt ebben a
most már csak Vastag
sérült,
a center egyeillanatban nem lehet tudni, kétségtelen azonlőre nem játszhat: Finnországban 6zérzett séan, a Phöbus kivételével, egyik csapat sincsen
fo/mában. Az el só forduló szombaton lesz és
rüléee Uméában
kiujult.
annak keretében két magyar csapat szerepel:
Budapesten a Hungária—Vienna, Prágában a
Phöbus—Sparta találkozót rendezik meg.

E

A Szeged ¡rC ujabb turagyőzelme

Stockholm, junius 19. A Szeged FC Skandináviában túrázó csapata csütörtökön nagyszám ú közönség előtt fölényes játékkal győzött
Angermandland vegyes csapata ellen. 2:1 (0:0)
arányban. A gólokat K o r á n y i II. és G y u rc s ó lőtte. A mérkőzés után bankettet rendeztek a szegedi csapat tiszteletére.

A kereűpáros-óvís
Megírtuk, hogy a be nem fizetett nevezési
dij miatt ellentétek támadtak a kerékpárosszövetségben a Vasutas és az SzTK
között.
Ez az ellentét a kerékpárosszövetség déli ke
rületének békéjét zavarja, éppen ezért az ille
tékesek mindent elkövetnek, hogy az ellentéteket áthidalják. Az üggyel kapcsolatban nyilatkozott Kelemen
Márton, a déli kerület elnöke, aki a következőket mondotta:
— A legutóbbi tanácsülésen a Vasutas bejelentette, hogy óvással ól a 100 kilométeres
bajnoki verseny ellen, amelyet jogosan
tett,
mert az SzTK tényleg nem fizette be a nevezési dijat, jóllehet erre határozat vuö—» A szöveteégnek az az álláspontja —
folytatta Kelemen — , hogy az SzTK győzte? versenyzőit egyénileg nem sújtja, megkapják a győzelemért járó dijakat, akárhogyan is
dönt az óvásban az illetékes fórum.

A SzUE Temesvárott. A SzUE meghívást
kapott Temesvárra, ahová egy mérkőzésre tettek a'ánlatot a szegedi csapatnak. A SzUE a
meghívást elfogadta, julius 18-án fog játszani
az Ilsea ellen.
SzUE—BEAC elsöosztályu bajnoki mérkőzés
lesz szombaton délután Budapesten. A SzUE a
győzelem reményében veheti fel a küzdelmet a jó
úszókból álló egyetemi csapat ellen. A meccset
Schlenker vezeti.
A „lefekvési" ügy. Jelentette a Délmagyarország, hogy a Szentesi TE feljelentette az Sz.
Máv-ot és a KTK-t, azért, mert ezeknek egymás elleni játéka nem reális körülmények között játszódott le. Egyszóval: vesztegetésről, „lefekvésről" ir feljelentésében az első osztályból
kieseit szentesi csapat. Az ügy nagy port vert
fel Szegeden és nagy érdeklődéssel néznek a
fejlemenyek elé. Az ügyet most tárgyalta s
DLASz intézóbirája, de dönteni nem tudott
Felszólította a Szentesi Máv.-ot. hogy az SzTF.
feljelentésére vonatkozólag nyolc napon belül
tegyenek igazoló jelentést^ mert ellenkező esetben meg fogja őket bírságolni.
A Vasutas pécsi meccse éí Baloghv válogatott
sága. B a l o g h y t , a Vasutas, illetve a „Tunyo
ghy" futballistáját beállították az országos KISÖKválogatottba, amely vasárnap Rákoscsabán a
KŐLASz ifjúsági együttesével mérkőzik. A Vasutas hosszas tanácskozás után egyezett bele Baloghynak a KISOK-ban való játékába, mert neki
is szüksége van a kitűnő futballistára, amennyiben Pécsett vendégszerepel a bányászcsapat ellen. Pécsett K i r á l y IIL fogja helyettesiteni Baloghyt, mig a jobbhalf helyére Kar l o v i t z III
kerül. — A Vasutas-kerékpárosofc vasárnap Miskolcon versenyeznek.
Az osztályozó mérkőzés. Vasárnap játsza le
Szegeden az első osztályozó mérkőzést az elsőosztályba való jutásért az UTC a Kecskeméti
TE-vel. Az UTC jobban szerette volna az első
mérkőzést Kecskeméten lejátszani, mert így
legalább otthonában tudta volna magát „mihez tartani". Most minden igyekezetével azon
lesz az UTC, hogy vasárnap olyan előnyt szerezzen, amelyet még győzelem esetén sem tud
behozni Kecskeméten a KTE.
Az V. kerület bajnoki oéllővőversenye, amelyet
a MOVB rendez meg, szombaton kezdődik a felsővárosi pályán délután 3 órakor. A vasárnapi
versenyt az újszeged! lőtéren bonyolítják le.
Leventék torna- és sportünnepélye. A Szent
László Leventeegyesület vasárnap délután fél 4
órakor rendezi évzáró és sportünnepélyét a Hu.
nyadi-téri pályán. 600 levente két zenekarral fog
felvonulni, a programból már előre is megállapítható, hogy a szegedi leventék ismét ki akarnak
tenni magukért.

Az SzTK: huszonöt éves. Szeged egyik legrégibb csapata az SzTK ebben az évben ünnepli meg fennállásának huszonötéves fordulóFegyelmi ítéletek. Két játékos felett Ítélkezett
ját. Ebből az alkalomból nagy jubileumi üna szegedi fegyelmi eayesbiró. A „vádlott": Bez- nepségeket rendez az SzTK. Dr. V a s s Bélától
n ó c z k y Sándor (Móraváros) és S e 1 y m e s i szerzett értesülésünk szerint az SzTK jubiláris
György (UTC) volt. Dr. Kökéndí Antal fegyelmi ünnepségei már juliusban megkezdődnek és
egyesbiró Beznóczkyt kiállításával meghflntetett1937. juliusáig tartanak. A jubiláris év alatt a
n«*k találta, Selymesit azonban három hétre eltil- kiub minden szakosztályának
nagyszabásu
totta a nyilvános szerepléstől.
versenyt rendeznek.
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— Képes levelezőlapokat a papirkereskedések részére.
— Miért nem inkább szobákat fest?
— J o b b volna, hidd meg.
— És nyáron miért nem fest?
— Akkor hamarább szárad a festék
—
okoskodott Margit.
— Nyáron a vidéket járja
vándorszínészekkel. N e m rossz ember, csak szerencsétlen. Ha valamicskét összeszedett, értem jön
és visszamegyünk Pestre.
— Koplalni?
— Dolgozni.
— M é g nem látta a fiát?
Ilon a fejét rázta.
— De már képeslevelezőlapot küldött neki, ugy-e? — csúfolódott Margit.
— N e bántsatok. Elmegyek én, csak egy
kicsit pihenek.
A z édesanyja megsimogatta:
— Ugyan hová mennél leányom? Kálmán
nagyon j ó gyerek.
— Elhi szem, édesanyám, de — de.
Flon a zsebkendőjót harapdálta, aztán hangos zokogással tört ki belőle az, amit mondani akart.
— De én már nem lehetek jó.
M é g a kicsi is fölsírt a pólyában. Mindenkinek sirásra görbült a szája. Lina szakította félbe ezt a szomorú mulatságot.
— Szoptasd meg szegénykét. Én is terítek,
aztán ebédeljünk.
Ebéd után elnyomta az álom az anyát is,
a gyereket is. Nem csoda, egész éjjel utaztak.
Hamar esteledett a novemberi délután.
— Jaj, mit mondunk Kálmánnak? — töprengett Lina.
— Egyelőre semmit. Vacsoráljon
meg,
szegény, békességben.
Ugy is lett volna ez. Csakhogy a hazaérkező K á l m á n alig helyezkedett el az asztalnál, fölsírt a hálószobában a müvészcsemete. K á l m á n fölütötte a fejét.
— Mi az? A Várgáné szomszédasszony kis
unokája van itt?
A Margit szava jött leghamarább.
— N e m , hanem az édesanyánk
kisunocaja,
kája.
kKálmán
ái
csak nc'zett Margitra, de
nem
értett semmit.
— Ugyan ne bolondozz.
Margit a földre nézett és a fejét rázta:
— Eszem ágában sincs, öcsikém
A gyereksírás még élesebb lett.
Kálmán
felugrott és belépett a hálóba. A kintmaradtak egymásra néztek, aztán aggódva lestek
az ajtót.

— Hát csak jöjjön, majd hátrakötjük a
sarkát. Én tőlem bajosabb lesz megszöktetni. Milyen jó, hogy hazajöttél. Most már nekem nem kell Pestre menni érted.
— Hát az uj vizipuskáért?
Kálmán nevetett.
— Azt csak én találtam ki, hogy Ront
meglátogathassam. E g y kis mellékest gyűjtöttem össze erro a célra. Nesztek, most már
nekem nem kell.
v
Margit kapott a bankók után.
Kálmán tréfásan a kezére ütStt:
— Sicc, kormos — nem kapsz most! Tegye el, édesanyám!

APRÓHIRDETÉSEK

Kálmán szemében a családfő b ü s z k e s é g ,
boldogsága lobogott. Később
dudorászva
dajkálta az elcsitult csemetét. Nézte az édesanyját, akinek az arca megint kipirult, a gondolata meg felszáll a felhőkön tul, a boldogult tekintetes uram lelkéhez, hogy megkérdezze tőle:
— Látod, Kálmán, látod? Ugyan miért sietted el a d o l g o t . . .
A kamra mellett volt m é g egy lds szoba.
Azt valamikor cselédszobának, vagy fürdőszobának szánta az építtetője. Egyelőre nem
volt benne se cseléd, se vízvezeték. Régi lomokkal rakták meg. K á l m á n m é g akkor este
kihordott onnan mindent és a saját ágyát
vitte be.
— És te hol alszol?
— A z ebédlőben, a díványon.
— De hiszen ott nem fütünk.
— N e m is kell. A z én dolgomba ne avatkozzatok. Igaz, holnap szállítják a téli tűzrevalót.
Az édesanya aggódó tekintettel
kérdezte
— Hitelben vetted?
(Folyt, kör.)

Diófa deszka és szivatv
tyuskut eladó. Újszeged
Csalogány u. 6. szám.
Teherhordó

Tiroli oomii
vdUfunü
is fogalom

Gombház

tricikli

I z z a d ás

ellen

esrv biztos szer van, a

PERPEOES

GEB

Évek óta bevált szer
hónalj, kéz és lábizza
dás ellen
Kapható a
5
készítőnél
G RGELY gyóavuerísznéí. Kossuth Lajos s-ut
és Nievkörut sarok.

L a k á s - Üxlet

Közvetlen
a város alatt

C8ekonics

ucen 3

Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Horváth Mihály u. 7.

Háromszobás lakás fűr
dőszobával nagy verandával Újszegeden Pozsonyi u. 3., hid
mellett aug. 1-től kiadó. —
Viz, villany bent. Bővebbet Tisza szálló iroda.
Uj tér 6. szám alatt két
egyszobás konyha, kam
rával, egyik mosdó fül
kével, víz, villany beint
azoncai kiadó.
3 szobás lakás, fürdőszobával, mellékhelyiségekkel
augusztusra
kiadó. Párizsi k.-ut34a.
Modern egyszobás lakás augusztusra kiadó.
Bercsényi ucca 13. sz.
Földszintes tágas lakás
uccai szoba mellétkihelyi
ségekkel
aug.
elsejére kiadó. Tisza Lajos
körút 74.

kÖA ezett országút mentén, bolgár kertészetnek
igen alkalmas tizenöt
hold kitűnő szántóföld
bérbeadft. Esetleg felosztva is. Érd. 23—95
telefonon.
210
Ócskavasat, fémet, magas árban veszek és eladok. Horváth vastelep
Párisi körút 19a.

szemüvegek óriási választékban LIEBMANN
látszerésznél, Kelemenucca.
11
B. M. W. 500 ccm felülvezérelt modern motorkerékpár kitűnő
állapotban, olcsón eladó.
Hódmezővásárhely, Búvár ucca 35.

Csak később jött ki Kálmán, örömtől csillogó szemekkel, meg az ügyetlenül
fogott
Divatos női ruhák, ágykisgyerekkel.
_
huzatok, használt férfiruhák, ottomán, toalett— Hát miért nem szóltatok nekem?
—
tükör, zománcozott üst,
kérdezte szemrehányó hangon,
stb. eladó. Apponyi Al— A kisgyerekre bíztuk, hogy. szóljon <5.
bert u. 23, emelet balra.
Ügyes
Fiu
vajkihordásLásd, milyen okos, szófogadó gyerek máris • ra azonnal felvétetik —
— tréfálkozott Margit.
, Glijok, Attila u. 16, II.
A gyerek tovább próbálgatta a Jelentke- ' em.
zést.
Bejáró takarítónő fel— Gyere már, anyja, vedd el.
olcsó filmek, lemezek
vétetik. Klauzál tér 1.
Kibujt Ilon. Egyik karjával a gyermeket
LIEBMANN
fotó-cégjelentkezni Házmestertartotta, másikkal Kálmánt ölelte át.
nél, Kelemen o.
151
nél.
— ö c s é m , ne haragudj, nem sokáig
leÚjszegeden, Bethlen u.
Kézi és tanulólányt fel- 16. saroktelek kis házszünk a nyakadon.
v es zek. S i 1 berm a n n Er- zal eladó. Tudakozódás
Kálmán fölpattant.
zsébet, Tábor u. 3.
Szigeti ügyvédnél, Ta— N e m sokáig? Majd addig, amig én akakaréktár u. 2.
rom. Az volna még a szép, ha én tőlem is
Mindene főzőnőt keresek jó bizonyítvánnyal
„Philips Telepes Népmegszöknél.
azonnali beléjsésre. —
vevőt" csövek nélíkiil
— Majd értem jön az uram — mesélte a
Fleissig Dezsőné, Kois megveszem. Binder
rona ii 1K
s/rgény asszony.
Vaspálya a. tlí

Csoda

eladó. — Vendéglősök
szikvizgyára, Mérei ucca 13.
248
Philips 3+1 lámpás —
„Modern vevő'" olcsón
eladó, vagy kerékpárra
becserélhető. Érd.klődni lehet Madách ucca 8,
II. emelet jobbra, délben fél egy és fél kettő
között.
Négyajtós nagy üzleti
jégszekrény kitűnő állapotban eladó. Edényüzlet. Tisza Lajos körút 55.

mm
áron veszek
iskola könyveket, Chován zongora, Bloeh hegedű iskolát. Azonikivül
mindenféle szótárakat,
szépirodalmi könyveket
makulatura és újságpapírt. Griinwald könyvkeerskedés, Horthv Miklós u. 2. Telefon 26.73.
Használt 2 darab üvegezett ablak és
egy
nagy asztaltüzíhely jutányosán eladó. Tud.:
Kossuth Lajos-sngámt
66. sz

Használt dolgokat ma
as áron veszek. Kerees Péter. Szent István
tér 8.

f

Haszn?lt
EBÉDLŐ BÚTOR.
sötét férm vitrinnel
és
több apróság jutányosán eladó. Tudakozódni
Kossuth Lajos-sugárul
66. sz.

LEVELEZÉS
Csaik igazi urinővel szeretnék komoly szándék,
kai megismerkedni 2(1
évestől 36-ig, aki egy
jobb kereskedő feleség«
tudna lenni. Csak teljei
című levélre válaszolok
„Jobb lesz igy" jeligére a kiadóba.

KÖLCSÖN PÉNZT
kaphat 20 éve6 törlés»
tésre, építkezésre, sürgősen jelentkezzen Mézemé F. M. irodába»
Kultúrpalotánál.
Filléres
FAGYLALTSZALON
megnyilt a menetjegyiroda mellett. Állandóan friss íagylaltkütötjlegességek
1 deci
16 fillér
155

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÖZ8EF.
Nyomatott a kiadótulajdonos DélmagyarorMig
Hirlap- ás Nyomdavállalat Rt-nél, Szeged.
Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR.

ADY ENDRE:

Jóslások
Magyarországról.
MÓRICZ ZSIGMOND?

Rab oroszlán

NÁDAS S Á N D O R :

Negyedszer Vérinél
LATIMER:

Gyilkosság
a tébolydában
olvasható a

WÉLMAGYURORSZÍG

Kölcsönkönyvtár á b an

