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„Elrcnifelen?..

zések, a nyilvánosság előtt kibocsátott ulti- nyességgel, fürgeséggel, ügyszeretet diktálta
mátumok nélkül is biztosítsák a m ű s z a k i buzgalommal kellene legyőzni a rendszer him u n k a soronkivüli végzését?
báit. Ha egyetértünk is abban, hogy a mai
Lehet, ennek oka az is, hogy a mérnöki állapot nem egészséges, egyet kell értenünk
— Elrendelem — mondotta a város polgármestere a hétfő ; kisgyülésen —, hogy a mér- hivatal még mindig „mellérendelt" hivatal, a abban is, hogy ezt a betegséget enyhíteni és
nöki hivatal nyc !c napon belül készítse el az mérnöki hivatal vezetőjének sok tekintetben nem fokozni kötelességünk. A polgármesterArainy János-ucca kiaszfaltozásához az árlej- kisebb hatásköre van, mint egy közigazga- től, — hiába ruházta fel a törvény közigaztási fogalmazónak, aki önálló tevékenységre gatási mindenhatósággal, — nem lehet kítés kiirásá;.
Szokatlan és kemény hangon adta ki ren- megbízást kap. „A polgármester helyett" vánni azt, hogy minden egyes aktát a maga
fogalmazó, személyes tevékenységével juttasson elintédelkezését a város polgármestere s meg kell olykor intézkedhetik egy fiatal
de
még
a
polgármester
helyett,
még
átruhá- zéshez, a polgármester a karmesteri pálcát
mondanunk, megnyugtató ez a szokatlanság
s megnyugtató ez a keménység. Mondjuk zott hatáskörben sincs intézkedési joga a több tartja kezében, nem kívánhatja tőle senld,
most el, hogy mihez voltunk eddig hozzá- ügyosztállyal működő, hatalmas apparátusu hogy a zenekar minden hangszerét ő is szószokva? A kock/i kövek kifordultak helyükből, mérnöki hivatal vezetőjének. Ez az a t a - laltassa meg. De azt megkívánhatjuk, hogy a
az aszfalton gödrök keletkeztek s ezeknek a v i s z t i k u s állapot kétségtelenül nem szol- zenekar minden egyes tagja engedelmesen
gödröknek az veit a tulajdonságuk, hogy az gálja a közigazgatás érdekét s vannak zökke- kövesse karmesteri botjának intéseit s ha
nők, félreértések, késedelmek, melyek a hely- egyszer a nyilvánosság előtt le is kopogtatta
idő múlásának négyzetes aránya szerint növelték térmértéküket. Ami ma 1 y u k, abból telen rendszer mellett fordulhatnak csak elő. most a zenekart, ez csak arra legyen jó, hogy
holnapra g ö d ö r lesz, ami ma g ö d ö r , az Ámde — amiben hibás a rendszer, abban annál nagyobb buzgósággal s annál hibátlaholnapra k á t y ú v á válik. Pár évvel ezelőtt kellene különös és fokozott képességet tanúsí- nabb összjátékkal igyekezzenek szolgálni az
olyan volt a vári s kövezete, mint az elhanya- tani a tisztviselőknek. A tisztviselői lelemé- Opusz-t, a Várost.
golt vérbajos ember bőre: tele volt sebekkel s
folytonossági hiányokkal. Paloták emelkedtek a fogadalmi templom körül s a város belterületén ronggyá váltak a kövezetek. A tanyai szikéit utak jobb karban voltak, mint a
belváros aszfalto ; uccái. A város belső képe
olyan volt, mint akadályversenyek terepe.
Mult az idő és százszoros költséggel kellett
helyreállítani azokat a hiányokat, melyek kijavítása kellő időben ¿'"Kesobb felhasznált
összegek egy töredékét emésztette volna csak
fel.
381 szóval 170 ellen elveiették a munkáspárt bizalmatlansági inS most — kezd hasonlítani a város uccáidítványát - „Véget ért a háború, nincs szűkség a megtorláriak állapota ehhez a nem is nagyon régi
sokra" — Ellenzéki képviselők éles beszédei a Baldwín-kormány
képhez. A városi költségvetés éveken keresztül húszezer pengőt vett fel az uccai burkomagatartásáról
latok helyreállítására. Majdnem csak t i z e d r é s z é t annak az összegnek, amit a j ó z a n
London, junius 23. Kedden délután az alsóé s o k o s t a k a r é k o s s á g minden évben h á z a csütörtöki külügyi vitát követően nyu- rodalom szivét légitámadás fenyegetheti, távolkeleten sok függ Japán jóakaratától és az Inkénytelen elkölteni, ha meg akarja takaríta- godtabb légkörben kezdte meg a munkáspárt diához vezető ut biztonsága pedig Olaszország
ni az uccák minden tiz évben történő teljes bizalmatlansági indítványának tárgyalását.
magatartásától függ.
átburkolásának költségeit. Ez az évi húszezer
B a l f o u r konzervatív képviselő azt kérpéhgő volt egyik oka annak, hogy elrongyo- dezte, nem volna-e célszerű bocsánatot intézni
Sir John Simon belügyminiszter
lódtak a szegedi uccák. Az elmúlt évben vég- Ausztriához azért, hogy magára hagvták az
re szakított a közgyűlés a tékozlásnak, az esz- együttes el járás során? Nem irhatnák-c alá ezt éles szavakkal utasította vissza Atlee vádjait.
—• Az ellenzék a Népszövetség kudarcából és
telen gazdálkodásnak ezzel a rendszerével s a bocsánatkérést az ellenzéki vezérek?
R a m b o r n e külügyi államtitkár nem fe- az olasz-abesszin viszályból fegyvert kovácsol
nyolcvanezer pengőt szavazott meg arra a
a kormány ellen — mondotta. A háború véget
célra, amire jobb időben csak húszezer jutott. lelt.
Ezután
ért és ezzel a megtorlások is elvesztették létjoAzt várta a közgyűlés verejtékes és áldozagosultságukat. Az angol tengeri haderő nagyAtlee őrnagy,
tos töprenkedésekkel munkálva ki az előszerűen megállja a helyét azokban a veszéirányzatból ezt az összeget, hogy a kövezők
lyekben, amelyek bennünket körülvesznek és
a munkáspárti r'lenzék vezére előadta a munkalapácsaitól lesz hangos s az aszfalt-tűzhe- káspárt b i z a b " 'ansági indítványát,
nem vagyok hajlandó megengedni, hogy csak
amely
lyek kéményeitől lesz füstös a szegedi ucca, szerint a k o r m á n y n a k nincs céltudatos külpoli- egv angol ha jó is elsülyedjen az abesszin ügyvégre is: a mérnöki hivatalnak nemcsak mód- tikája, lealacsonyította magát, nem teljesítette ért. még akkor sem, h a ez a h a j ó reánk nézve
jában áll, de kötelessége is lesz n y o l c v a n - a Népszövetséggel szembeni kötelezettségét, ve- győzelmes ütközetben sülyedne el.
— Való ténnyel kell számolni. A h á b o r ú n a k
ezer p e n g ő n e k
e l k ö l t é s e az uccák szélyeztette a békét és elvesztette a H á z bizalvége van.
mát.
burkolatainak helyreállítására.
Amíg a költségvetés nem volt jóváhagy— Sulvos és keserves megaláztatás AngliáEzt az eredményt a megtorlásokkal
va, lehetett arra hivatkozni, hogy csak a mult ra nézve — mondotta — a megtorlások elejtésem lehet megmásítani, erőszak alévi költségvetés keretei között szabad gazdál- se. Nem volna méltányos, ha mindenért Eden
kalmazásával sem lehet a helyzekülügyminisztert
hibáztatnánk,
mert
ő
nem
szíkodni s nem lehet a felelősséget vállalni a jótet megváltoztatni.
vesen teljesítette ezt a kötelezettségét.
vá nem hagyott határozatok végrehajtásáért.
De most már nemcsak az időjárás szerinti, de
Nem hiszi, hogy a Népszövetség egyetlen tagA kormány elárulta
Abesszinját,
a naptár szerinti nyárban is benne vagyunk,
ja is h a j l a n d ó volna erőszakot
alkalmazni.
megtörte a Népszövetséget és megaz esős évszaknak vége, ha van az uccaköveNyíltan ki jelenti, hogv az angol k o r m á n y nem
semmisítette az e«vfittes biztonsáha jlandó az országot arra felhívni, hogv fegyzósnek és aszfaltozásnak ideális ideje, ugy a
got.
veres erejével szóljon bele ebbe a viszályba. A
mostani az, — miért kell azt bevárni, hogy a
város polgármesterének u l t i m á t u m o k - amelvhen az európai kisállamok annyira bíz- bizalmatlansági indítvány elutasítását kérem
b a n kelljen érintkezni a városi mérnöki hi- tak. Ezt Tátva, az államok a jövőben nem fog- — fejezte be beszédét.
vatallal, miért van arra szükség, hogy a vá- nak bízni Angliában, nem támogatják a NépLansbury,
szövetséget és egymás u t á n ki fognak egyezni
ros polgármestere a nyilvánosság előtt ki- a támadókkal. A kormány a regi szövetségi
adott rendelkezéseivel adjon súlyt a maga és rendszerhez tért vissza, amelv 1914-ben hábo- az ismert pacifista képviselő, béke körútjával
állása enólkül is súlyos szavának, az idő, a rúba döntötte a világot. Akkor Szerbia volt kapcsolatban hangoztatta, hogy
Amerikában
körülmények, a rendelkezésre álló pénz miért Európa tűzfészke. Anglia hadereje m a súlyo- azt hallotta mindenütt, hogy meg kell szabadínem elegendőek ahhoz, hosry külön rendelke- sabb hHvzetben van. m i n t volt 1914-ben. A bi- tani a Népszövetséget a régi békeszerződések-

A nemzetközi helyzet napja Londonban és Párisban

Nagy külpolitikai vita
az angol alsóházban
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töf, a Népszövetség első feladata a háború okainak kiküszöbölése legyen.
N i c ö l s o n hangoztatta, hogy a Népszövetség tekintélyéi helyre kell állítani a szerződések felülvizsgálásával.
A vita után a munkáspárti ellenzék bizalmatlansági inditvánvát 381 szavazattal 170 ellenében elvetette és ezzel megpecsételte a megtorlások sorsát.

Edén a négusnál
London, junius 23. E d é n külügyminiszter
kedden délután meglátogatta a négust az abeszszin követség épülete mellett lévő villá jában. A
beszélgetés 45 percig tartott és azon dr. M a r t i n londoni abesszin követ is jelen volt.

P á r l s :

„Keresztes hadjáratot vezetünk
a népek kibékillése érdekében"
a teon Blum-kormány nyilatkozata a nemzetközi helyzetről
Páris, junius 23. A francia parlamentben
kedden kezdődött meg a külpolitikai vita, amelyet általános érdeklődéssel vártak. A vífa
elölt a kormány nyilatkozatot adott ki külpolitikai vezérelveiről. A kormánynyilatkozatot a
szenátusban B l u m miniszterelnök, a képviselőházban D e l b o s külügyminiszter olvasta
'el. A nyilatkozat többek között ezeket mondja:
— NemZetkö/i téten és minden más probléírta megoldásánál a kormány Őszinte politikát
fog folytain!. Visszaélnénk az ország részéről
nekünk nyújtott megbízatással, ha nem hangsúlyoznánk: minden körülmények között békét
akantnk. Az a béke, amit ezen az utón védelmezni akarunk, rtem feltételes béke, amely bármiféle politikai szövetségektől függne* hanem
t békét Akarjuk minden néppel és minden nép
számára.
— Keresztes hadjáratot akarunk vezetni n tlé*
pek kibékiilése érdekében, amiből egyetlen államot sem akartmk kizárni.- A propaganda, vagy
küzdelem bármiféle politikai, vagy láfSadalmí
rendszer mellett, vagy ellen, nem szolgál ürüívül
háborúm. Kifejezetten hangsúlyozni
akarjuk hüségünket a Népszövetséghez és el
vagyunk tökélve arra, hogy a Népszövetségéi
az együttes biztonság hathatós szérvévé épitsük fel. Ennek két feltélele van: az egyik a
nemzeti jog és a nemzetközi szerződések tiszteletben tartása, a másik pédlg az annvl megrázkódtatás és csalódás miatt ingadozó nemzetközi hizalom helyreállítása.
— Senki sem kívánhat ja tőlünk — folytatja
a kormánynyilatkozat
hogy Abesszínia
megveré-se ntán megtagadjuk a legvőzőttét és
ezek után a megtorló intézkedések fenntartása

csak jelképes intézkedés maradna minden igazi
hatásosság nélkül. A megtorlások megszüntetése azonban már más kérdéseket von maga
ulán, amelyek megoldása tárgyalásokat tesz
szükségessé és ezeknek a tárgyalásoknak szintén
a béke mégerősitésére kéli vezetni. A ffanéla
kormány ném fogja kiméin! a fáradságot ebben
az irányban, hogy á Népszövetség ismét erős
vára legyen a nemzeteknek,
Lengyelországgal, Belgiummal. Romániával,
Csehszlovákiával és Jugoszláviával Franciaország egynek érzi magát. A népszövetségi politikában a pártok Németország és Franciaország
megértésééit küzdöttek és él vagvunk tökélve
flrra. hogv az eddig kifejtett érőféSzitést a biztonság és a két ország kölcsönös megbecsülése érdekében tovább folytassuk. Kötelességének
érzi az ország védelmében azon az uton tovább
haladni, amely a népek fegyverkezésének korlátozásához vezet.
A külügyminiszter ezután bejelentette, hogy
a fegyverkezési versennyel kapcsolatos tiltakozások fnégszünféfésére a kormány Genfben
javasolni fogia. hogv az egves hatalmak előzetésftl közöljék a hadianyaggyártás mértékét.
A képviselőház feszült figVélémmel hallgatta
végig a kormány külpolitikai nyilatkozatát. A
beszéd végeztével a baloldali pártok hosszasan
tapsoltak.
A külügyminiszter beszéde után M o n t i g n i
középpárti képviselő mondotta el interpellációját, Monticni sálnál ja. hogv a francia külpolitika külföldi befolyások hatása alatt áll.
D é l b o s külflgymlnisftér élénken tlltákozott 6 Vád ellen.
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„II titkos választöioü mellett
a választási elnökök és a csendőrök csinálták
a legnagyobb propagandái"
Éles ellenzéki beszédek a felsőház költségvetési vitáiéiban
Budapest,
junius 23. A felsőház kedd! ülésére tűzték ki a 33-as bizi*tság 11 felsőházi
tagjának megválasztását. A választás körül
érdekes harc ifidtllt meg a kulisszák mögött. A
jelölőlistán a régi tagokat jelölték, közöttük
Chorin Ferencet is. A felsőház ellenzéki tagjai
Chorinnal szemben Szontágh
Jenőt kívánták
lejuttatni a 33-as bizottságba. Teljes csend'
ben fölvt az akció, ugy, hogy az ellenzéki érzelmű felsőházi tagokon kivül arról senki
som tudott. Amikor szavazásra került a sor.
az ellenzéki felsőházi tagök feltűnés nélkül
húzták ki a szavazólapról Chorin Ferenc nevét és irták be helyébe Szontágh Jenőt.
Valamennyi jelölt megkapta az összes szara «a tőkat, csupán Chorin kapott negyven
szavazatot és vele szembén Ugyancsak negyven szavazatot kapott Szontágh Jenő. Mint'
hogy ilyenmódon a szavazatok egyenlően oszlottak meg, az élnök sorshúzást
rendelt.
Ei
Chorin Ferencnek kédvéiett k igy tóvábbrá
is 6 marádt a 33-aa b i í ó m á g tégla, A felső«
M i ) folyosón nagy izgalómmái tárgyalták a
szava zá6 eredményét.
Ezután folytatták a költségvetési
vitái

Szontágh
Jenő kifogásolta a 76 milliós deficitet és felvetette a kérdést: ilyen deficit mellett miből fedezné Magyarország
katonai
kiadásait.
ha elismernék
fegyverkeaési
egyenjogúságát.
Károlyi Gyula kormányzása
alatt
talán túlzásba vitték a takarókosságot,
dö
most sók felesleges tétet van a
költségvetésben.
Az iparügyi minisztérium költségeit tavaly
156—20Ö.00Ó pengőben jelölték még, mig most
a költségvetésben tízmilliós
többlet
állott elÓ
ezen a cimen. Amikor az ország olyan kóser*
vesen izzadja ki az adót, keserűségét szül azt
látni, hogv bőkezűséggel
adnak ki
összegeket
olyan tétokra, amelyekre nincs feltétlenül
szük
ség.
— Egy évvel ezelőtt, bár az ország
nagy
többsége
a titkos
választójog
mellett
volt,
súlyban nagyon tekintélyéé csoport ellenezte a
titköS választójog bevezetését, A tltkóss&g behóáátcitát
ma már senki sem akarja
megakar
iályotni,
a Utkóe válasetójóg
melim
a válmiá,si
élaöksk
éé ü
té'MtirVt
csinálták
a legnogyöbb
propagandát.

T933 funius 24.

Kerékpárosok!

EltörendU kerékpárokat engedményes árban részletre a d o m .
R imlkal és alkatrészeket
árban kaphat
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Szántó Sándor^
S z e g e d , (Kiss D palota' KISS U. 2

Még a Dánffy-féle választás idején 6em történhetett meg, hogy 80 százalékban
ellenzéki kerülettel — egyhangúan
kormánypárti
képviselőt
választassanak.
A mai választójogot a Bethlenkormány hozta, de Bethlen idején nem fordul
tak elő olyan visszaélések az ajánlások körül,
mint most.
— Elszomorító,
amit a választási
elnökök
produkáltak.
Esküjükre nincs szankció, sokan
ezért egyszerűen
tüntették
magukat
a törvényen.
A legközelebbi
választásnak
titkosnak kell
lennie,
ennek fejében az általánosságot valamivel meg
lehetne szorítani — mondotta —, de ezt megelőzően szabályozni
kell a kormányzói
jog
kört. a kormányzói
szék betöltését
és egyenjóguvá kell tenni a felsőházat. Az uj választói törvény végrehajtásához legalább egy év
kell, ha tehát sürgősen ném hozzák a közjogi
javaslatokat,
akkor majd megint
nyiltszavazásös tálas&Us
less.
Bittner
János tatarozási adókedvezményeket
kért a jövő évre, majd a közüzemek ellen beSzélt,
Lipthay László a lótenyésztésről beszéli,
maid Finkey Ferenc büntetőjogi problémákkal
föglíilkózclt A büntetéskiszabásnak, továbbá
a büntetési rendszernek gyökerés reformáljál
kiviínta.
A felsőház szerdán délelőtt folytatja a költségvetés tárgyalását.

Síivích:
wash'mitosis itanyküvet
Aónia. junius 23. Fulvio S u v i c h volt külügyi államtitkárt Olaszország washingtoni
nagykövetté nevezték ki.

Festetfchet elcsapták
a nyilaskeresztesek
Uf

„vezér":

Balogh

István

B u d a p e s t , junius 23. A nyilaskeresztes pártban, amely eddig gróf Festetlek Sándor vezet é k alatt' állott, hosszabb idő óta belsó kardok dúltak. A párt nagyrésze elégedetlen volt
a „vezér" személyével és parlamenti szereplésével, ezért elhatározták, hogy Festetteket kibuktatják a vezért Székből
és helyette vagy u j
vezért^ vagy pedig vezéri tanácsot választanak. Ez volt az előzménye annak az ülésnek,
amelyet hétfőn este tartottak meg a nyilaskeresztes alvézérek és kerületvezetők. Az értekezlet kimondotta a „magyar nemzeti szocialista párt" és a „magyar nemzeti szocialista
földmunkás párt" egyesülését és ugyanakkor
határozatilag elmozdították gróf Festetteket
eddigi pozíciójából.
A gyűlés egyhangúan a másik nyilaskeresztes képviselőt, Balogh Istvánt bizta meg a párt
irányításával. A gyűlés eredményét a párt plakátokon hozza a nyilvánosság tudomására. A
plakátokon a két párt együttesen bejelenti,
hogy „ledöntötte az eddig fennálló válaszfalakat", Balogh Istvánt válaeztótták vezérnek,
többé gróf Festetichét él ném ismerik. Az egyesülés „történelmi fóntösságának
tudatában"
felszólítják az összes nyilaskeresztes vezetőket, hogy az egyesülést közöljék szervezeteikkel és az eredményt jalentsék Balogh István vezérnék. A nyiláskérészfés párt flyanfórröán
krttémkaát,
mart Featéttehöék lé vamsak hívei, akik né« hajlandók élismarol Balogb vezérségét é§ f>m (vatlaköjiák Balógftöí, ülétve az egyesülés másik vezéréhez, gróf
Pálffy
Fidélhez.
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flz ügyvéd megdöbbentő
öngyilkossága
a Lánchídon
Budapest,
junius 23. Kedden reggel 6 óra
tájban a Lánchídon arra lettek figyelmesek
az emberek, hogy egy jól Öltözött férfi rádül
a híd karfájára, majd hátsó zsebéből előkapta
revolverét és kétszer halántékon
lőtte
magát.
Amikor a második lövés eldördült, az élettelen test a, Dunába
fordult.
Motoros indult a
holttest felkutatására, de a férfit a víz nem vetette fel. A hídon találtak egy rendőrséghez
címzett levelet, ebből megállapították, hogy
az öngyilkos férfi dr. Vizdos Géza budapesti
ügyvéd, akinek politikai ambíciói is voltak:
lelkes tagja volt a Wolff-pártnak. Az utóbbi
időben visszavonult a politikától, de elhanyagolt irodáját már nem tudta fellendíteni.

Város középpontjában keresünk

villamossági és csillár nagy
kereskedés ierakata céljából

megfelelő helyiséget, esetleg oly szakembert
is, aki a fenti üzletnek önálló vezetésére alkalmas. Tőke nem szükséges. Helyiséggel és
garanciával rendelkezők előnyben. — Részletes ajánlatokat a kiadó továbbit, „Villamosság" jeligére.
^

Dr. Vizdos Gézának kedden kellett volna
vádlottként megjelenni a budapesti büntetőtörvényszéken; csalás bűntettével vádolták. Az
ügyvéd öngyilkossága minden valószínűség
ezerint ezzel az üggyel is kapcsolatban van.

Kedden délelőtt vizsgálatot tartott
a városházán o számonkérőszék
A vizsgálat eredménye szerint egyik ügyosztályban sincs a szokottnál nagyobb restancia
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kedden délelőtt ült össze dr. vitéz Imecs György
főispán elnökletével a számonkérőszék,
hogy
számonkérje a városi hivatalok tevékenységét.
A számonkérőszék összehívásának — mint ismeretes — az volt az előzménye, hogy a közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén a polgármesteri jelentéssel kapcsolatban szóba került
az egyes városi ügyosztályok munkateljesítménye között mutatkozó aránytalanság. Dr. Pap
Róbert szólalt fel és azt kívánta, hogy a polgármester a jövőben legalább félévenkint ügyosztályonkint részletezve ismertesse a városi
hivatalok tevékenységét, a főispán figyelmét
pedig felhívta arra, hogy a
számonkérőszék
már nagyon régen nem ült össze, pedig az serkentőleg szokott hatni az ügyintézésre.
Már másnap elterjedt a városházán a hír,
hogy a főispán keddre összehívta a számonkérőszéket. Az ügyosztályvezetők
utasítást
kaptak, hogy
sürgősen
készítsék el a
vezetésük alatt működő hivatalok tevékenységi kimutatását és az ölelje fel a január elsejétől junius 15-ig végzett munkamennyiséget,.'
Az ügyosztályokban
lázas
kezdődött.
Minden tisztviselő
kezett minél többet feldolgozni
tanciájából],

munka
igyeres-

Mondják, hogy most napok óta olyan hatalma? aktatömeg „neyrt elintézést", amely rendes körülmények között egy-egy hónapra szánt
munkateljesítménynek is megfelelne.
A számonkérőszéknek két közgyűlés által
választott tagja van, dr. Hunyadi-Vas
Gere l y és dr. Bodnár
Géza. A keddi ülésen dr.
Bodnár Géza akadályoztatása miatt nem jelenhetett meg. A számonkérőszék a főispánon
kivifl a polgármesterből, a polgármesterhelye^ tejből é.« a közgvülés által delegált tasrokból
áll
A számonkérés
reggel kilenc óra után kezdődött meg a közgyűlési teremben, ahová egymásután hívták meg az ügyosztályvezetőket.
Belvárosi Mozi
Kedden és szerdán
DOLORES del RIO ,a világ legelegánsabb
sztárjának uj filmje

Örömök városa

nagy kiállítású attrakció
A 9 órás a nyáriban
Széchenyi Mozi

ALMOK.

5, 7, 9

M a utoljára

K E R T J E

GARRY COOPER ANN HARDING

5,7,9

budapesti

Az ügyosztályvezetők jelentést tettek, hogy
január elsejétől junius 15-íg ügyosztályukhoz
hány ügydarab érkezett, ebből mennyit intéztek el véglegesen, mennyi az ideiglenesen elintézett ügydarab ós mennyi maradt elintézetlenül.
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A számonkérőszék megállapította, hogy

a szokottnál
nagyobb
egyik ügyosztályban
sem
zik.

restancia
mutatko-

Az ügyosztályvezetők bemutatták hivataluk
iktatókönyvét, amelyből „kémpróba" céljából
néhány számot kijelölt a számonkérőszék. A
kijelölt aktákat a hivatalvezetőknek a számonkérőszék legközelebbi ülésén he Rell mutatniuk, még pedig „felszerelve", ami azt jelenti,
hogy csatolni kell hozzájuk az összes előiratokat is. Ezekből az iratokból meg fogja álla
pitani a számonkérőszék az elintézés
gyorsaságát, módját,
ha késedelmet, vagy hibát ál
lapít meg, akkor a hivatalvezetőknek
igazoló
jelentést kell tenniük.
A számonkérőszék keddi iiléee két óráig tartott. A főispán ugy határozott, hogy az ülést
július
elsején délelőtt
folytatják,
amikor a
kémpróbára kijelölt aktákon kívül be kell mutatni az ügyosztályok tevékenységi kimutatását is.

Az építész válasza a támadásokra:
a kész épület"
Pogány Móric tervei, a tanitói internátus, a Hősök Kapufa
és DMKE-palota

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A város közönségét még mindig foglalkoztatja az a
— művészi kérdés, amely a közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén bukkant fel hivatalosan, amikor kifogást emeltek a DMKE-palota
régi homlokzatának kicserélése ellen. Az történt ugyanis, hogy a tanitói internátus, illetve a Hősök Kapuja építésével kapcsolatban
a szomszédos DMKE-palota régi vakolatát leverték, helyette ujat raktak fel. Ez az egyszerű, szürke színben tartott és minden díszítéstől, tagozástól mentes uj vakolat egyes helyeken visszatetszést keltett, voltak, akik ugy találták, hogy az egysíkú falfelület rontani fogja
a. Gizella-tér hatását. Pogány
Móric, a Hősök Kapuja tervezője, aki már korábban értesült a felmerült kifogásokról, a polgármesterhez intézett levelében kifejtette, hogy a véleménynyilvánítás
korai,
mert a
vakolatcsere
szoros összefüggésben
van a tanitói
internátus és a Hősök Kapuja
terveivel,
jogos kritikát tehát majd csak akkor lehet mondani róla,
ha az egész mii elkészül.
Abban az esetben
pedig érvényesülni fog az a tervezői elgondolás, amely
éppen ezzel az egyszerit
homlokzatmegoldással
kívánja
fokozni és
koncentrálni
a Hősök Kapuja építészei
hatását.
Pogány
Móric a napokban Szegeden töltött néhány órát, hogy ellenőrizze a folyamatban lévő építkezést, megadja a szükséges
utasításokat az építkezés ipari munkálataival
megbízott vállalkozóknak-. A
Délmagyarország
munkatársa felkereste ebből az alkalombói,
hogy nyilatkozatot kérjen tőle a homlokzatügyben.
— A magam munkájáról, a magam művészi

elgondolásáról van szó —• mondotta —, ildomtalan lenne, ha reflektálnák az elhangzott kifogásokra. De nem is mondhatnék mást, mint
amit a polgármester úrhoz intézett levelemben írtam. Az én nyilatkozatom és válaszom
a kész épület, a befejezett megoldás lesz.
Pogány Móric többet mondani nem akart
erről a kérdésről, a tanitói internátus részletes kidolgozott terveit azonban kívánságunkra
megmutatta.
A készülő építészeti alkotás képe teljes egészeben kibontakozik ezeken a rajzokon ée már
maga ez a kép is alkalmas arra, hogy megnyugtassa
a kedélyeket.
A Gizella-téri homlokzat rajza teljesen harmonikus, kiegyensúlyozott képet nyújt és igazolja minden tekintetben Pogány Móric levelének azt az állítását. hogy

a művészi szempontok
se kívánta
meg a
cifra, homlokzatának
tését. összhangolását
ternátus
egyszeriI

érvényesítéDMKE-palota
leegyszerűsía tanitói inhomlokzatával.

A hatalmas objektum természetes centruma a
Hősök Kapuja és szükséges, hogy az
építőművészen
hangsúly
a kapu hármas
boltozatán
legyen. Mivel a tervező teljesen leegyszerűsített eszközökkel dolgozott, a művészi hatást,
nem is koncentrálhatta volna másképen a Hősök Kapujára, mint ugy, hogy eltávolított
minden olyan díszt, cirádát, színfoltot a boltozatos kapunyilások közeléből, amely megzavarta volna ezt a hatást. A Hősök Kapuja hármas ivét a két középső pillér előtt egy-egy
megfelelően méretezett szobor, az ivek felett
néhány erkély és a lépcsőzetesen kiképzett tető
felett egy árbóc disziti.
A tervrajzon még az sem hat zavaróan,

=

Ü E L M A O y A k O R S Z A O

=

hogy a tani tói felernátus épületének négyzetalaku ablakny : iásai vannak, a DMKE-palota ablaknyilásai Tűzönt keskenyek. Ezt a különbséget hatásosan ellensúlyozzák a fehérszínű ablakkeretek, amelyek különben még az
egyszerű, ezürke vakolat
egyhangúságát
is
megszüntetik, különben a Hősök Kapuját keretbe foglaló épületrész, amely középső része
az egész objektumnak,

teljesen

ö n á l l ó és befejezett
letiként hat,

épü-

még pedig azért, mert az épületrész két szélén hatalmas, a földszinten kezdődő és a legfelsőemelet nél végződő ablaknyílás van. Ez a
titka annak Í6, hogy miért nem hatnak zavaróan a különböző formájú ablaknyllások. De
nem hat zavaróan az a szimetria sem, hogy a
DMKE-palota kétemeletes, a tanitói internátus oldalszárnya pedig háromemeletes, mert az

Férfi d i v a t k i l a p o k ,

#

épületrészek tetőpárkánya
magasságuk is egyforma.

egyvonalba

»••öy». junius

esik,

Épitészeti, tervezői szempontból talán ez
volt a legsúlyosabb probléma, amit Pogány
Móric zseniálisan oldott meg, mert az alkalmazott megoldással a rendelkezésre álló telektömb leggazdaságosabb
kihasználásának
lehetőségét is biztosította. Megteremtette annak a
lehetőségét, hogy annakidején, amikor sor kerül majd a tanitói internátus céljaira kisajátított, de egyelőre üresen hagyott telekrészek
beépítésére Í6, azokra ugyancsak háromemeletes épületszárnyakat emelhessenek — a Boldogasszony-sugárut épitészeti harmóniájának
megbontása nélkül.
Kétségtelen, hogy ezeknek a kész terveknek
az ismeretében senki sem kifogásolhatta volna
a DMKE-palota régi homlokzatának átalakítását.

nyakkendők, esernyők

nagy választékban legolcsóbban P o l l i k

Testvéreknél

S

Macskakoponya
kilenc gyertya lángjában . . .
(A Délmagyarország munkatársától.) Két parasztasszony került kedden a szegedi járásbíróságon dr. R á d a y László járásbiró elé kuruzslással
vádolva. Az egyik asszony, K ó n y a Illésné Szatymazon, a másik, N é m e t h Józsefné Majsán követte el a kuruzslást, egyforma módszer szerint.
A tanyalak sürün keresték fel a két asszonyt,
akik szabályszerűen „megvizsgálták a pácienseket" és ha ugy látták, hogy a jelek is kedveznek
a „gyógyításnak", akkor hozzáfogtak a „gyógykezeléshez". A jeleket kilenc gyertya lángjánál olvasták kl. A gyertyagyújtás után azt figyelték, hogy
a kis szellő merre fújja a lángot és ebből vontak le
azután különböző következtetéseket a beteg egészségi állapotára és esetleges gyógyulására vonatkozólag. Egyik legkedveltebb „gyógymódjuk" az
volt, hogy a betegnek azt tanácsolták: köpjön kilencszer • zsebkendőbe, ettől azután — vagy meggyógyul, vagy nem. A honorárium mindenképen
járt, vagy készpénzben, vagy pedig természetben
A betegséget marskakopnnyának tulajdonították,
•melyet a rontó ásott el a beteg küszöbe alatt és

amint az illető átlépte a küszöböt, sorra megkapta
a legveszedelmesebb betegségeket is. A macskakoponya rendszerint le volt láncolva és a leláncolt
macskakoponyákat a varázsló asszonyok nagy hókusz-pókuszok közepette távolították el, természetesen jó pénzért...
A keddi tárgyaláson az asszonyok elismerték
bűnösségüket és azzal védekeztek, hogy kellett a
pénz, azért szánták rá magukat a mesterségre,
amelyhez különben ugy érezték, hogy értenek. Az
egyik tanú elmondotta, hogy amikor felesége súlyos beteg lett, felkereste a javasasszonyt, aki
meggyújtotta a kilenc gyertyát, majd sokáig elbámulta" a lángját, aztán kijelentette, hogy nem vállalja a gyógyítást, mert a gyertya lángjából a Bt
olvassa ki, hogy az asszonyt nem lehet megmenteni.
Ugy is volt, másnap az asszony meghalt .
A biróság mind a két asszonyt bűnösnek mondotta ki és fejenkint 100 pengő pénzbüntetésre
ítélte őket, amely összeg helyébe fogház lép. ha
nem tudják lefizetni,

Három év alatt
százezer pengővel csökkent a város
ingatlanforgalmi Illeték bevétele
Közös akciói indiloilak a városok, hogy továbbra is szedhessék az
ingatlanforgalmi járulékokat
(A Délmagyarország munkatársától.) Január
elsején — mint ismeretes — a pénzügyminiszter megváltoztatta az ingatlanforgalmi járulékilletékek behajtását. Azelőtt a városok
feladata volt a járulékok behajtása, az év elején a pénzügyminiszter változtatott ezen a
többévtizedes szokáson és a pénzügyigazgatóságok hatáskörébe utalta az ingatlanforgalmi
járulékok behajtását. A városok ezt az intézkedési nagyon is sérelmezik, mert az állam a
behajtásért külön 5 százalékos kezelési költséget is felszámit. A városok emiatt kétszeresen
rosszul járnak, egyrészt
fizetniük kell az ötszázalékos kezelési költséget, másrészt csak hónapok multán, késedelmesen jutnak hozzá pénzükhöz,
mert az állam elszámolása hosszadalmas szokott lenni. Szeged is nélkülözi az 5 szazaiékos
költséget és m i r hónapok Ót« vér Az elszámolásra.
Szegeden speciálisan az a helyzet, hogy az
ingatlanforgalmi járulékokból

évente 150.000 pengő bevétele volt
a városnak.
Az ingatlanforgalom nagymérvű csökkenésére
mutat, hogy a városnak ezen a cimen előirányzott bevétele évről-évre jelentékenyen esik
vissza. 1932-ben még ingatlan vagyonátruházásból 249.000 pengő folyt be a városi főpénztárba. 1933-ban ezen a cimen már csak 120
ezer pengő volt a bevétel, tehát egy év alatt a
felére csökkent. 1934-ben 115.000 pengő ingatlanforgalmi járulék-illetéket fizettek be, 1935ben valamivel javult a helyzet, 145.000 pengőt vett be ezen cimen a város, erre az évre
150.000 pengő ingatlanforgalmi illetéket irányoztak elő. Ebből az összegből a pénzügyminiszter rendelete folytán
ac átírási dijak kezeléséért 7500
pengőt köteles a város a királyi
adóhivatalnak kifizetni.
Ezenkívül pedig várnia kell a befolyt járulékok elszámolására is.
A városok erősen sérelmezik az meatlanfor-
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galmi illetékek uj kezelési módját és most közös akciót indítottak, hogy a pénzügyminiszter
s régi állapotot állítsa vissza. A Városok Szövetsége a napokban felterjesztést intézett
a
pénzügyminiszterhez és azt kéri, hogy törölje el a kezelési költséget az állam által behajtott ingatlanátruházási illetékek után, vagy
pedig engedje meg, hogy a városok hasonlóképpen kezelési költséget számithassanak fel
általuk az állam részére behajtott illetékek
után. Az állami adók nagyrészének behajtását
ugyanis a városok végzik és a felnövekedett
hátralékok behajtása érdekében sokszor rendkivüli munkaerőket kell alkalmazni.

Kártyázás után
fefbeverték a partnerek
(A Bélmagyarország
munkatársától.)
Az al
mult éjszaka beszállították a mentők a közkórházba Antal Antal 28 esztendős sándorfalvai állásnélküli mészárossegédet, akit ká.lyapartnerei kártyázás
közben
fejbevertek.
Antal
ismerőseível a Kossuth-ucca 4. szám alatti házban kártyázott és eközben tőrtént, hogy partnereivel szóváltásba elegyedett. A partnerek
sem voltak restek, megtámadták a mészárossegédet, akit alaposan elvertek. A
kórházban
több zúzott sebet találtak Antal Antal fején
és egy hatalmas nyilt sebet is, amely tizenkét
centiméternyi hosszúságban húzódott
végig
Antal fejtetőjén. A kórházban a sebet bevarrták, az esetről jelentést tettek a rendőrségen,
amely megindította a nyomozást a kártyapartnerek ellen.
—

—

—
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flz orvos és a kereskedik
harca a visszautasított
bor körül
(A Délmagyar
ország
munkatársától.)
A szegedi járásbíróság kedden vonta felelősségre
Kroó
Imre szegedi borkereskedőt
hatóság
előtti rágalmazás vétsége cimén. Kroó ellen
dr. Füzesi-Freller
Miklós orvos tett feljelentést egy borüzletből kifolyólag. Az iratok szerint a borkereskedő és az orvos borüzletekre
társultak, még pedig olyan módon, hogy dr.
Füzesi-Freller adja a szükséges pénzt. Kroó
pedig a szaktudást. El is mentek bevásárolni
és több nagyobb tétel bort kötöttek le 10—15
pengős előlegekkel. Közben lement a bor ára
és dr. Füzesi-Freller nem akarta átvenni a borokat. Kroó később feljelentést
tett társa
ellen
az ügyészségen, de az ügyészség
megszüntette
az eljárást
az orvos ellen, mert nem látott
bűncselekményt fennforogni, csupán azt találta, hogy spekulációról volt szó. Ezt követte
azután az orvos feljelentése Kroó ellen hatóság előtti rágalmazás
miatt.
A tárgyaláson Kroó arra a kérdésre, hogy
mi a foglalkozása, azt felelte, hogy „költő és
iró, de miután Magyarországon ebből a mesterségből nrm lehet megélni, kénytelen bonkereskedóssel foglalkozni". A vádra vonatkozólag tagadta bűnösségét, iratokat csatolt be,
amelyekkel azt bizonyította, hogy az orvos
aktive is résztvett az üzletek lebonyolításában.
Dr. Szász
Dezső ügyészi meghizott ezekután elejtette a vádat, mert nem látott a bűncselekményben gondatlanságot fennforogni. Az
ügyészi megbizott a vádelejtést azzal indokolta, hogy az ügy sértettjei tulajdonképen
azok a tudatlan ga,.dák voltak, akik a spekuláció révén veszteséget, szenvedtek, mert hittek abban, hogy borukat átveszik és igy tartogatták, végül ig a bor ára lement és ekkor
kénytelenek voltak veszteségsel túladni borukon.
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Halálra Ítéltek
két kémet
Budapest, junius 23. A Balassagyarmatra kiállt honvédtörvényszék hét napon át tárgyalszállt
- kémkedési és hütlenségi
bünpert,
ta azt a
amelynek szereplői pár hónappal ezelőtt kerültek a nyomozó hatóságok kezébe. A pernek hét
vádlottja volt: B i r ó János szakaszvezető, K ov á c s József foglalkozásnélküli, M é s z á r o s
János ácssegéd. M é s z á r o s Pál földműves,
T r e s o István gépkocsivezető, csehszlovák állampolgár. T o r d a Margit és K o c z u r (Géczi) Erzsébet.
A honvédtörvényszék Treso István kivételével valamennvi vádlottat bűnösnek mondotta
ki kémkedés, illetőleg hűtlenség bűntettében és
ezért Biró János szakaszvezetőt kötéláltali halálra. lefokozásra, a honvédség kötelékéből való kicsapásra. Kóvács Józsefet ugvancsák kötél
általi háláira. Mészárós János ácssegédet 15 évi
fegyházra, 10 évi hivatalvesztésre és politikai
jógáinak felfüggesztésére. Mészáros Pal földművest 3 évi fegyházra. 5 évi hivatalvesztésre
és politikai jogainak felfüggesztésére. Torda
Margitot 8 hónap! börtönre, Koczur Erssebetet
S hónapi fogházra Ítélte.
A vádlottak kihallgatásuk során előadták,
hogy jogtalan határátlépéseik alkalmával egr
szomszédos állam határközegei szólították fej
kémkedésre őket. Pénzt ígértek nekik, maid
amikor már hatalmukban voltak, a magvar
hatóságoknak való felielentéssel fenyegetőztek.
így kénvszeritették őket arra. hogy folytassák hazaárulásukat. Szomorú volt az, hogy a
vzonvzédos állam közegei két fiatalkorú leányt
is rábirtak ilyen munkára. Tresot bizonyítékok hiárváhan mentették fel.
A biró'ás az itélet kihirdetése után kegvelrni tanáccsá alakult át. A legfelsőbb honvédtörvényszék dönt végső fokon az Ügyben.

Halálos foghúzás
(A Délmagyarország munkatársától.) Tragikus haláleset'ügyében folytat néhány napja
nyomozást a szegedi rendőrség. A sebészeti
klinikán két nappal ezelőtt meghalt M a k r a
Ján»5 24 esztendős mészárossegéd, Szentháromság-uccái lakos. Makra a hó közepén fogfájásról panaszkodott és miután fájdalmai |
nem csillapodtak, elment a fogorvoshoz, aki
kijelentette, hogy a fájós fogat ki fogja húzni.
17-én meg is történt a foghúzás, ami után
Makra hazament. 18-án újra felkereste a fogorvost és elpanaszolta, hogy nagy fájdalmai
vannak, rosszul érzi magát. Ekkor már az
egész arca és torka be volt dagadva. A fogorvos
intézkedésére a sebészeti klinikára került, dr.
V l d a k o v i t e Kamill professzor még aznap
megoperálta, mert halogatásra nem volt idő. Az
operáció azonban már nem segített a szerencsétlen emberen és három nap múlva meghalt.
A sebészeti klinika jelentette az esetet a
rendőrségnek és kérte a holttest felboncolását,
mert a halálesetet gyanúsnak találta. N
A boncolás igazolni látszik a klinika azon
feltevését, hogy valószínűleg műhiba következtében fellépő szepszis végzett Makra Jánossal.
A rendőrség az esetről jelentést tett az ügyészségnek, amely most már elrendelte a holttest
tőrvényszéki orvostani felboncolását. Az eljárás megindult, a nyomozásnak most az a feladata, hogy tisztázza a halálosvégü foghúzás
körülményeit.

H két vezető világmárka
éredeti
eredeti
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Fejest ugrott a
kiaszott a partra és meghalt
(A Dilmagyarország
munkatársától.)
Kedden délután tragikus haláleset történt fürdés
közben a Tisza ujezegedi oldalán. A Mezőgazdasági Intézet előtt több kendergyári munkás
fürdött a délutáni munka után. Á munkások
igén vidámak voltak. Szües Borús András 32
esztendős gyári munkás ie lubickolt a vizben.
Többször kiúszott a partra, majd fejest ugrott
a vizbe. Egyik ilyen fejes után rosszul
Utt,
éppen csak, hogy ki tudott úszni a partra,
ott összeesett
is többi
nem mozdult.
Társai
élesztgetni próbálták, de hiába kísérleteztek
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mesterséges lélegzéssel. Kihivták a mentőket,
akik az első pillanatban
megállapították,
hogy a szerencsétlen emberen segíteni nem lehet, már halott,
Rendőri bizottság szállott ki a helyszínre,
a tisztiorvos megvizsgálta a holttestet és megállapítása szerint Szűcs Borús halálát minden
valószínűség szerint szivbinulás
okozta.
A
nagy melegben rosszul lett és szivbénulást kapott. Holttestét beszállították a törvényszéki
orvostani intézetbe, ahol felboncolják a halál
okának pontos megállapítása végett.

•

J f c fazon, méret után félnap alatt készül
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Híreik
Az idA
A Szegedi Meteorológiai
Obszervatórium
Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 29.6, a legalacsonyabb 115 C. A barometer
adáta nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 761.9, este 760.0 mm. A levegő páratartalma reggel 85, délben 45 százalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 2—4.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Északi légáramlás, változó felhőzet, helyenkint záporeső, zivatar,
esetleg jégeső. A hőmérséklet nyugaton kissé sülyed, keleten, délen változatlan marad.

— U j kenyérárak. A szegedi ipartestület sütőipari szakosztálya kedden este ülést tartott,
amelyen egységesítették a kenyérárakat. A
szakosztály határozata értelmében a fehér kenyér ára 28. a félbarna 26, a barna 22 fillér
lesz. Ezekből az árakból a viszonteladók 2 fillér engedményt kapnak. A sütemény: 4 fillér.
Az uj kenyérárak szerdán életbe lépnek.
— SURANYI MIKLÓS HALALA. Budapestről jelentik: S u r á n y i Miklós, az Ismert kiváló iró, keddre virradóra 54 éves korában
meghalt az egyik budapesti
szanatóriumban.
Surányi Miklóst évek óta tüdőtuberkulózus és
asztma kinozta, régóta gyógykezel tette magát.
Május 31-e óta volt a szanatóriumban, ahol a
gondos kezelés ellenére állapota egyre rosszabbodott, a betegség megtámadta a szivet és a vesét is. A kiváló irót szivgyengeség ölte meg.
Surányi tanulmánvainak elvégzése után Máramarosmegye levéltárosa lett, tiz esztendőt töltött Mnramarosszigeien. Első regénye „A trianoni páva" 1916-ban jelent meg, ez egyszerre
ismertté tette nevét. 1918 óta lakott Budapesten, ahol regényeit irta, mintegv 40 kötete jelent
meg. Legutolsó regényét Széchenyi Istvánról
irta. A regény körül nagy politikai és társadalmi vita indult meg. Halála nagv vesztesége
a magyar irodalomnak.
X Eszterházy sonkák, felszeltek Márkusnál.
— Érettség! a piaristagimnáziumban. A piaristagimnáziumban junius 17-től 23-ig tartották meg az érettségi vizsgálatokat dr. T o r d a i
Anvos bajai ciszterci igazgató elnöklete és dr.
V á r k o n y i Hildébrand
egyetemi
tanár,
kormányképviselő jelenlétében a
következő
eredménnyel: kitüntetéssel érettek Bayer Miklós, Gausz József, Gyarmati István, jelesen
érettek Rakonczai János, Szőke Sándor. Varga
István, Vörös Imre, jól érettek Bahav Sándor.
Barta Gvörgv, Elekes László, Engelthaller Dez«.ő, Földes Károlv, Hetvei Sándor. Láng Tibor,
Mucsí József. Peták Nándor, Sebestvén István,
Somogvi Kálmán, Szabó István, Vágó András,
érettek Auer Sándor. Benedek Károly, Csák
Zoltán, Deák László. Domián András, Hechtl
LíV«jló, Hógvor Jenő, Klein Artbur.
Koczka
Mihály, Lítubai Ferenc. Ma'or László, Paop
Ágoston. Pare Menvhért, Pál Endre. Szabó
ÍListJ* S»«nr!é Ferenc, Szirmai Kornél, v. V a 9
Jióos, Várkonvi Nándor. Wittinfer KálmánJavító értttségi vizsgálatra utasították hat tanulót.

— A létért való küzdelemben reggelenként
éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József' keserűvíz hathatós segítségére
vau a dolgozó egyénnek, mert ez gyorsan és
rendkívüli enyhe módon szabályozza a szellem i ós testi munkaképességre oly igen fontos
gyomor- és bélmüködésL
— Felsőipariskolások bucsuestje. A szegedd felsőipariskola internátusának növendékei érdekes
bucsuestet rendeztek kedden este az intézet udvarán. Az ünnepségen szépszámú közönség jelent
meg és szeretettel ünnepelte az iparistákat. A megjelenteket O p a c h o József üdvözölte, majd Juh o s István szavalt, S z á n t h ó Zoltán és P á 1 i n Miklós Herczeg Ferenc egyik jellemképét adták elő, majd az internátus szavalókórusa aratott
sikert. M á r t o n f f y Pál, S á r o s s y Béla, Fag1 e r Rézi és V i d o s László vígjátékot adtak elő,
G y ö r d y Tibor aktuális tréfákkaj szórakoztatta
a közönséget. A távozó növendékek nevében B e rn á t h Viktor mondott búcsúszavakat, végű' N ád a s László, az intézet vezetője szólott a búcsúzó
növendékekhez.
x Budapestre érve a Park-szállodában a keletipályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb
ellátását olcsó árakéri B kap előfizetőinek 20 százalék engedményt nyujtunk.
— A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegy»-sülét néhai özv. Aigner Nándorné emlékére 29-én 11
órakor az egyesület székhazának (Toldi-uoca 4.)
nagytermében emlékünnepélyt rendez, melynek keretében leleplezi özv. Aigner Nándorné arcképét.
Ezzel egyidőben megünnepli az egyesület fennállásának 90. éves jubileumát. Elnöki megnyitót
mond Hauser Rezsőné, ünnepi beszédet tart dr.
Tóth Béla helyettes polgármester, az arcképet átveszi Székely Józsefné, a 90 éves egyesület történetéről és munkásságáról beszámol dr. Matusovits
Tibor, záróbeszédet mond dr. Szögi Géza ügyész

Fürdéshez
Fürdősapka gumiból
22 fillér
Napolaj 1 üveg
24 fillér
Gumi fűrdőöv
38 fillér
Csónakázó sapka zöld ellenzővel
48 fillér
Póló sapka szines csikkaT
48 fillér
Sbort divat kendő
98 fillér
Csikós strand táska
78 fillér
Nyugágy gőzölt bükkfából, lábtartóval P5.88
KERÉKPÁROZÓKNAK
Gumi fogantyú, 1 pár
Nikkelezett kerékpár csengő
Szines kerékpár csengő
Torpedó tengely
Tengely anya 4 drb
Blokkpedál gumi 1 drb
Hajtókerék 2 drb
Kerékpár belső gumi la
Kerékpár külső köpeny gumi 6
havi garanciával
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38 fillér
43 fillér
58 fillér
48 fillér
22 fillér
18 fillér
18 fillér
P 1.18
P 3.98
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Iskolai hírek
Szeged város községi elemi népiskoláiban az
1936—1937. tanévre a beírások június 26-án ós 27-én
délelőtt 8—12 óráig lesznek.
A II. ker. Madách-nccai polgári fiúiskolában a
beirások junius 26. és 27-én délelőtt 8—12 óra között lesznek. Az I. osztályba beírandó tanulók szülőikké! jelennek meg, szükséges az elemi iskolai
értesitőkönyvön ( kivül a születési anyakönyvi kivonat és az ujráoltási bizonyitvány.
A piaristagiinnáziumban junius 26. és 27-én a
következő sorrendben lesznek a beiratások: junhis
26-án, pénteken fél 9—10-ig az I. osztályba, 10-11ig a II., III., IV. osztályokba, 11—12-ig az V., VI.,
VII. és VIII. osztályokba. 27-én, szombaton fél 9—
10-ig az I— IV. osztályokba, fél 10—fél 11-ig az V.
— VIII osztályokba. Minden tanuló fizet a beiratásnál 16..i0 pengőt. Jogosultságukat igazoló jeles
.As jórendü hadiárvák és badigyámoltak a dijak fizetése alól mentesek.

1936 junius 24.

Férfi és női fehérnemüek,T eíelfes
kelengyék
s t v é r e k n é l ,

készen és rendelésre, olcsé árak
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Apa és leánya
becsületsértési pere
a gúnyos levelek miatt

k
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Keletcsanádot
újból elverte a jég

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi járásbíróságon
érdekes becsületsértési
Egy évvel ezelőtt történt a keletcsanádi jégka
per került tárgyalásra a napokban. A p a éstasztrófa, amelynek 13 község egész termése és
leánya voltak a vádlottak, a sértett egy vidéki
minden reménysége áldozatul esett. Egy évig szörasszony. A vád szerint az apa és leánya gúnyű gondok között élt Keletcsanád népe s egy éven
nyos levelekkel
árasztották el az asszonyt és át sóhajtozva gondolt az uj termésre, amely megszabadítja Ínséges helyzetéből. És most, az uj terannak férjét. Legutóbb a férjnek küldtek egy
més küszöbén, amikor az arató már vágásra kémagukköltötte verset, amely minden sorában
szen tartja a kaszáját, újból sötét felhője gyülevérig sértette az asszonyt, elmondotta minden- keztek a keletcsanádi búzamezők felett és a sötél
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Hanek, csak jónak nem. Az asszony feljelentésé- felhőkből a mult évihez hasonló pusztulás sza
tósági Munkaközvetítőben: 7 kovács, 1 mérle.glaben előadta, hogy az apa és a leánya indoko- kadt a szegények és gazdagok egy évi kenyerére
katos, 1 lakatos fa vágógéphez. 1 műköszörűs vi- latlanul bántják őt és vádaskodnak férjénél.
Kun Ágotáról érkezett jelentések szerint tegdékre. 1 vasesztergályos. 1 kádár, 2 bognár, 1 szíjnap este fél hét órakor kevés viharral jött a jégAz
ellenszenv
onnan
származik,
hogy
a
leány
gyártó vidékre, 1 kötélgyártó vidékre, 2 varróeső, amely hellyel-hellyel fél órán keresztül gavadházastársáf, egy sofőrt, elvitt
magával
leány. 1 fehérnemüvarróieány, 6 hölgvfodrásznő,
lamb- és tyúktojás nagyságban nem a földig, haSzegedről,
mert
igen
jó
sofőrnek
mondották.
1 téglagyári kemencemunkás. 6 fiatal gyári munnem a földbe verte vissza a kasza előtt álló terkás, 1 fiatal ács. vagy asztalos, 1 kirakatrendező,
A sofőr elszakadt a leánytól, aki talán azt
mést. A jégzónában nemcsak a kalászosok pusztul1 kiszolgálónk. 4 gyümölcsfaügynök. 1 villamos- hitte, hogy ő a sofőrt elcsábította Szegedről
tak el teljesen, hanem a kapások is, igy különösen
sági cikk ügynök, ] gazdasági kocsis, 1 kifutó. 1
és emiatt haragszik reá apjával együtt.
a kukorica, amelynek csak rövid csonkja maradt
mindenes szakácsnő vidékre. 1 szabó. Hadigondomeg a jéggel borított földeken. A kár teljes nagyAz általuk küldött levelek nagy családi házottakat keresnek a következő szakmákban: 2
ságáról csak néhány nap múlva kapunk teljes ké
borúságot
kavartak
fel
otthon,
férje
azóta
is,
férfi cipőnljas munkás, cipőfcls/írészraga&ztónők:.
pet, ha befejezik azt az összeírást, amelynek meglukasztónők. tfizrtnök, 1 bádogos, 1 géplakatos, 5 hogy ezeket a gyalázkodó leveleket kapja, gyaindítására R i n g Béla főjegyző, K e l e m e n gaznapszámos, 4 villanyszerelő, 1 cipőgyári tanulónakszik rá és most ennek a pernek a kimenedasági felügyelő és R a d e c z k y pénzügyigazgató
leánv. 1 éttermi salátásleány, 7 gyári munkásnő.
teiétói
tette függővé
a további
egyilttlétilket.
a helyszínre utaztak.
középkorú úrinő társalkodói, vagy házvezetőnői
A bíróság kihallgatta a két vádlottat, akik
Eddigi jelentések szerint, kevés eltéréssel a jég
állást keres.
ugyanazt a vidéket verte el, amelyet az elmúlt évazonban tagadták bűnösségüket. Elmondották,
ben is elpusztított. Teljesen elpusztult Kunágota
x Pincei víz 1 liter P 1.40 Márkimnál.
hogy sohasem írtak levelet, a sértettnek, bár
termése, nemkülönben a nagy szegénységben élő:
minden
okuk
meg
volna
arra*
hogy
haragudja— A Károly-esapatkereszt. A belügyminiszter
Dombiratos, Dombegyháza községeik. Nagy káronak. Tagadták, hogy a levelek az ő kezök írárendelete értelmében a Károlv-csapntkereszt visekat szenvedett Medgyesegyháza,
Almáskamarás,
lésének jogosultságát megállapító igazolványok
sa volna. A bíróság elrendelte az Írásszakértő Nagykamarás, Bodzás és Kevermes. Az első jebeszerzésének határideje 30-án lejár. A frontharmeghallgatását, amit a védő ellenzett azzal
lentések 8 ezer holdra teszik az elvert területet.
cos szövetség ismételten felhívja a hadviselteket
az indokolással, hogy a szakértői
vélemény
és frontharcosokat, hogv Károly csapatkereszt viTTrtfőn országos ünnepség keretében szentelik
egymagában ugvsem tekinthető elegendő bizoselésére jogositó igazolványaikat saját érdekükfel a kopánrsi templomot. Péter-Pál napján orszányítéknak és miután a vádlottak ellen más biben Szeged testnevelési és népgondozó felügyelőgos ünnepség keretében szenteli fel G l a t t f e l zonyíték nem volna, el sem lehetne őket ítélni.
ségénél (Zászló-ucca 5.) szerezzék be.
d e r Gyula megyéspüspök az árpádkori, restauA bíróság elrendelte a szakértő megidézését és
rált mezőkopáncsi templomot. Az ünnepséget a
x Slesta Szanatórium, Budapest. I
Ráth
a tárgyalást elnapolta.
Csanádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat
Gvörgv-ucca 5., a főváros egyik legideálisabban
rendezi, amely a vármegye és város előkelőségeit
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
— Az Újszeged! Szent Vince Egyesület gyermek- meghívóval hívta meg az országos ünnepségre.
Glattfelder püspök által végzett szertartás után
«ziilészet. nőgyógyászat, uruiogia, stb. Röntgen.
strandja julius 1-én ismét megnyílik. A beiratási
beszédet mond S o p s i c h János kisprépost, temKémia! ós mikroszkópiai laboratórium. Elektro- és fürdődijat 1 pengő 50-re szállították le. Azok a
plomi énekeket adnak elő: a vasúti dalkör és az
cardiograph (szivvizsgáló) Krogh-féle alapanvag- gyermekek, akik a strandon akarnak étkezni, napi
újvárosi férfi énekkar. Az ünnepség után díszcsereviz-sgáüó készülék. Enterooleaner (bélfür- 2(1 fillérért Ízletesen főzött ebédet és tejuzsonnát
ülést
tart a Csanádmegyei Történelmi Társulat,
dő) Modern vizgvógyintézet! Orvosilag vezetett
kapnak. Reiratás és gyülekezés julius 1-én az Eramelynek két elnöke: Tarnav alispán és dr. Csepvillanvüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700
zsi bet.szobor előtti padon (Stefánia-sétány). Indurei Imre pápai prelátus emlékeznek meg az ünnenégvszogöles park! Olcsó árak!
lás fél 9-kor, tanitói felügyelet mellett.
pély jelentőségéről. Makótól 23 kilométerre levő
emlékműhöz hétfőn reggel autóbuszok és aiutók
indulnak. A jelentkezéseket dr. Kiss Károly vármegyei aljegyző fogadja el.

KIS HIRDETESEK

Állást kapott négy makói tanárjelölt. Négy makói tanárjelölt kapott állást és pedig mindegyik
! református tanintézetekben. P a p p Elemért a bu' dapesti Lónyai-uccai gimnázium, dr. B ó d i Ferencet a csurgói ref. gimnázium. G ö r b e Imrét ugyancsak a csurgói református gimnázium internátusa,
k^MMAMMAMIMM^MMMMMIMAA'^MI
D a n s z k a y Győzőt a nagykőrösi tanítóképző intézet választotta meg tanárává.
Kibővítik és átalakítják a szegényházat. Megírtuk, hogy 20 ezer pengős költséggel kibővítik _ és
átalakítják a makói szegényházat. A városi épí12 havi részletre,
S z A n i O edényárnházban,
tésügyi bizottság ma döntött a beérkezett pályáSzéohenyi tér 11.
zatok felett és pedig ugy, hogy a kőművesmunkákat Kópiás Jánosnak, az ácsmunkákat Molnár Jánosnak, az asztalosmunkákat Dohai Ferencnek
ítélte oda. Az átalakítási és kibővítési munkálacsak
tokat a jövő héten kezdik. E munkálatok során: uj
intim szórakozóhely
Kávéházi
árak
•
konyhát, közös ebédlőt, két nagy szobát, két betegHaaználi
szobát. uj pinctK. éléskamrát és ravatalozót k;*p
motorok, vízszivattyúk
az intézmény.
cipőáruházban.
kaphaték
Tenniszfitök. felszerelések, hnrozások Klein Imrénél.
Eredeti
gépműhely Kilrára ucea
Anyakönyvi hírek. Házasságra
jelentkeztek:
Dégi István Görbe Rozália Eszterrel, házasságot
csiszolt
kötött: Fülöp Miklós D. Nagy Teréziával. Elhaltak: Orosz György 78 éves, Váradi-ucca 47. szám
alatt, Takács Imre 71 éves, Nagycsillag-ucca 31.
kristályok a 3 levelii védjeggyel
szám alatt, Gera Mihály 63 éves. Hosszu.uoca 161
Kizárólagos egyedali árnaitója
szám alatt. Balog Jánosné Török Rozália 51 éves
Szegeden D o j f l h ékszer és
korában, NagycsilOag-oncca 47. szám
alatt és
Régi
nCIüll műipar!
Széli Lajos Miklós 1!» napos korában Hosz.
tárgyak, Kelemen n. 11.
maga.
b e V f t | , 0 m >
szu-ucca 61. szám alatt.
ha nálam cseréli be njjá
32 éve fennálló jóhirü könyv- és papírkereskePeirôieum
désem „Betegség" miatt azonnal eladó és átadó.
Rosner József
gázlámpa
Tisza Lajos körnt 39
MC0 gyertyafény, 1 évei garan. Vészi Drzső könw-. zenemű- és papírkereskedése.
eia hodftea János Leohner-tfr
Makó.
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Kerékpárt, »alkatrészeket, gumit
legolcsóbban
D é r yv l / gó mé Up á r u h á z
részleire Is

SsslnQdse
é s Mffajé&sz&f
BÉKfiPPY-EST. A nyári turnézások sörán ked.
dén este a magyar kabarémüvészét bárom iMúeft és
kédvelt kiválósága vendégszerepélt a Színházban.
A kánikulának Is megvannak a maga enyhébb pillanatai, amikor a pesti téti szellemének vándórcsipata látogat él a szegedi nyárhoz. A turacsapat
elén B é k e f f y László vezényelt, a „színpadi újságírásnak" ez a datimier-i karikaturistája, a törfélelmi percek pillanatnyi komikusa. Bóhóésapkáva] bölcs delgökát leplezni, torz vonslakkál öles
portréikat rajzolni — ez a két tengelye annak á
jellegzetesen egyéni és ellenállhatatlanul ötlétes kóníéránsz-müvészéfnek, ami Békeffy László varázsát
és népszerűségét, sikerét és manirját jelenti. Szellem és Stilus, kultura és vidámság vati éhben a
művészetben; ólykör félbemarad égv S2ó< me«mö)'dul égy gesztus és a karikatúra lestávőlibh, IcjJ
í'ffikébb hatalma nvillk még. Hítfalóm a legősibb
és 8 légköllekfivébb ösztönökkel, amelv mindenkit
hátalmába kéfit és mindent megostromol. A ppic
történetírása savakkal és szellemmel. Dere, mosoly, szugésffíó és taps kiérte ffiöSf is Békeffy
László kórtférártSzálf, amely máskör, régébbéi: falárt még szabadabban röppént-villögof». am,kor
nem határolták — páitpolitikai kötöttségek. Nagy
síkért arattak a derűs. ötletes apró jelenetek Is és
a teljesért megtelt névtér lelkes kedwei és határtalan jókedvvel fogadta népS«érii kávéházi ismerőseit: Hacsek és Sajó tirakat, akikét a maguk
emberi egyszerűségükben és hamisítatlan bárgyuságukban éfédéti alkotóik: H e r e z e g Jenő és K o ml ó s Vilmos személyésitétt meg nemcsak rutinnal,
dé sökszor ellenállhatatlan komikummal. A két figura hafáfóZöftan élő e g y é n i s é g ; kár. hogy
öltkor a mondanivaló az egyéniségek mögött marad. A magvar kabaréjáték legjobb estéit hozta
magával a Békeffy^turné.
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Sport
Svédországi levél
a Szeged FC győzelmes túrájáról

1

A Szeged PC folytatja győzelmes
északi túráját, ffltódéil hiradás arról
számol be, hogy mindenütt nagy lelkesedéssel és szeretettel fogadják a
szegedi együttest. A svéd túráról és a
csapat élményeiről számol most be
6 a r ó t í Lajos a DélmagvarorsZághöz intézett levelében. A levél a következő:
Íía ránézek a tiapfárra, nem akaróm elhinni,
már több. mífff háfóm hété. hogy átléptük a magyar határt és idegen országokban „portyázunk."
Nem is tudja értékelni az, aki nem utazik velünk,
Kógy mit jelent
három hét álfttt 3—4 ezer kilométert
megtenni és mihdéfi mérkőzést meg.
nyerrti gyengének ném mondható ellenfelek ellen.
\

Legtöbb mérkőzésünket nem klubcsapat ellen, hanem kerületi Válogatott ellen játszottuk. A sikert
az összhang mellétt — ami a csapatot jellemzi
—, a lelke« és okos játéknak lehet köszönni.
Utunk során 150—2Ö0 km-re megközelítettük a
A győri színház mfiSora. GvOrfiéfi, mlflf már jé- lappok földjét. Umea, első svéd meccsünk állomák-ntéttök, á Bisirtger-sétáöyöii 27-4» és 2S-án a sze- sa, síé]» táres, mintegy 20=30 ezer lakóval. „Tudi szintársuíat bemutatja a Pillangó kiSásíZőrtyt risféii" fievejétii kis hajóval a Bófféni-öblön ké*
| reSMüt irtaititnk üméába, ahűtá másnap réggélré
ö Gésákat. Az előbbiben Vendégként féllép Ól- j érkeztünk még. Itt átestünk áz Udvariás vámvizsgá f ó r o k o f f svéd énekéSflŐ, L é n d V a i Artdór gálaton, aziérf tóit udtaHSS — íégálább én azt
és V á r y Ernő. Szerdán éste prózai BémtiMfó hiszem, mert mindenki azt á táskáját mutatta,
lesz Győrött. Szinrekérfil a Ném?eti Színház újdon- amelyben a futballfelsserelése vólf. Rcrtedtii Vassága, áz „Ifj. Horváth Pál", amelyben Gvőrbéa is tagnak .kéllett mindkét táskáját kinyitrti, de ném
J á v o r Pál játsza a Címszerepét. Kivüle Szeré- talált a Vámőr Sókat bért né. mert egy pár harispet kapott á?;'érdékés újdonságba« P r é B V l BöS- nyán kiffll más nem volt a kofferban... Még a
V i í v iéia. P á l ó c í y László, V á g ó Ar- vámőr is elssé.gyeite magát... Megérkezésünk
fuf.. A délutáni élőadásokófl á Csodahajó. Mé*e á titán megnéztük, hogvan szorfírózzák a folyón érfífáöd Höfélben, Mindennek ára van, HáZásság,
fákat különböző ősztályókba. Egv
So méPáffllái ibölyá és á Szívdobogás szerépéi möSórórt. ter széles fólVÓ szeli át á várost; a fólyón éventé
Szégédl énékeSék kitüntetéses VtZ«eájá az Aka- mintegy 10 millió darab Iá nsüik lé egv MszéleMdémián. A város) zéfléiskoJia két tehetséges énektett mederig, ahol giépékkel a már szortiróZótt
ftővéndéke kitűnő érédmértflyél VlZSgáZótt a zene- fákat kötegekbe kötik és úsztatják tovább. Gerenművészeti főiskolán. K i s s Marika a harmadik dákon lehet csak kózléikédní és igy történt meg,
akadémiai osztályból, fíááz Jenő a második aka- vidámság közepette, hogy a gerendákon átkelő
démiái óSztáivbol tétté le a Vizsgát kitüntetéssel. paravánéból Gyuresó a vizbe pottyant. De szeMirtdkeftén Ócskayfló ÍIi1bér t Járt ka növendékei.
rencsére „CS*k" vizes Tétt. Ummeában ÉssákkériL
leti válogafótt étlen - mint ismerété« 2:l-es félidő után' 3:2-« g>'Őzffirtk. Az eddigi mérkőzések
közül itt ment a játék a legrosszabbul, mert Szoyka és Polyák még nem játszhatott s igy Vastagnak kellett sérültén szerepelni. Érdekességként
Budapest L 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. említem meg, hogy
12! Déli harangszó. 12.00: Csóka Jancsi és cigányzenekara. 13.20: Kelemén Klára zongorázik, H.
a mérkőzés» este fél 8 órakor kezdődött
Kiss Hajnalka énekel, Zongorán kíséri KaZácSdy
Tibor. 17.35: Dostaly Ignác tárogiatózik, ZOngörán és 4 ezer ember szorongott a pályán. Annyi kekíséri Kazacsay Tibor. Iá: Bartha Dénes dr. elő- rékpárt még ném láttunk, mint tlmeában. Nem
adási. lS.áÖ: A rSdió szalonzenekara. 1§.30: Mérei túlzók, ha azt mondom, hogy minden embernek
Viktor előadása. 21: A rádió külügyi negyedórá- van kerékpárja. Pz érthető, mért azt a távolságot,
ja. 21.20: Richárd Krotsehdk gordonkázik. zongo- ahol a munkahely van. gyalog rrtégtértni rtápjában
rán kiséri fiert Ottó. 22.20: A Magyar-OsZtrák kétszer, léhetéfléflsóatsel egyenlő.
társaság kérti ünnepélyéinek közvetítésé á Gel— Meglépett bennünket az a drágaság, amivel
lért-szállő téfraszáról. Beszélő Gécs/ő Sáudomé. minden térén találkozunk. Például egy haivágás
23.15: Páfkás ,fé«Ő éS rigánVZértékáfá muzsikál. 1 koróna és 25 óréhe kerfll. A koronái pengftbe átÖÖS: Hlrék,
számítva: 1.20. Nálunk otthon háromszor vágjík
Búdápésf II. 10: Jóó fibör dr. előadása SjWsrtg- le a balat e*ért s pénzért.
te elszállásolás mindig ugv történik, hogy 4
lérröi. l9,sö: A rádió Szalonzértékárá. 20: SzérB
Antái dr. előadása. 20 30: Hirek. 21: Hanglemezek. mé^szokótt ,.párók," léhétőlég égy sZóbába keKülföld. Wieh. 19.25: Millöcker: Kóldüsdiák, rüljenek. Igy Korányi Matyi Szőreivel és MiklóVigopera a« állami Operából.. — Riga. 20.30: A sival, a ma'ffukat elnevezd ,,jobb" embeerk. Gyurbudapesti egyetemi értekkarók hangversenyé Vá- esó, Polyák, Baffai, Nag\' egvütt, valamint ö
szy Víktór vezénylete alatt
négy „gvuvák," amint az egyetemi különítményt
nevezik: Pálinkás, Süoyka, Albert és Baráti. Egyik
cSendéS éiiel történt. amikOr a hold az ablakon
besütött, Csalasz CMiklósi) álmában körüljárta a
0,csö
naperii¥Ö¥ásár c s a k
m a szóbáf, a vélé egvszobában levők nagy rémülétéS l l b e r m a n n á l , P i l s p S k u c c a ÍZ. ré háiiSósárt Vérékedétt álmában. hóSV még nem
reg«e11zetf. Arra ébredt *é1. högv a s^nyeg kl(««tliírtff alólá. Ném ttidfa élképwini, hóírv Vériiít
a síohá
Wk most is
tón « féjét...
-f A ban|u-lát kftüú<5, ésák

S

Tarhonyának

hódméióvásííbéiyi éS tótkomiéíi lisztek legolcsóbb beszerzési forrása HÍÍéÉDt^S ííAJfDOS liszt- és térménvüíléte Tisza Laios körút 51.
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á Jó «aifyár kosiff hiánviík,
nem rtintÜa a svéd ross* leáne. ée kévés melea

ételt esznek és sok halat. Jóból is megárt a
sok.,. Azt már megszoktuk, hogy nincs sötét; ha
nem lenne óránk, talán nem is tudnánk, mikor
van éjjel és mikor nappal...
— Dömsjöben mindenki vereségünket fogadta a
jó és nagy játékerőt képviselő bajnokcsapat ellen
Tiszteletünkre egy szálloda leégett. Egyesek szerint jó kabala volt. Hajókiránduláson véltünk
részt,- majd megnéztük a várost. Délután a már
„megszokott" késői időpontban fél 8 órakor kezdtük a mérkőzést nagy közönség előtt ebben az
összeállításban: Pálinkás—Miklósi, Szoyka—Baróti, Bertók, Baffai—Korányi, Polyák, Gyuresó, A!
bert, Nagy, a második félidőben a két összeköti!
helyére Szőregi és Vastag állt bc. Nagyon reá ni;
ijesztettek, hogy igy, meg ugv kikapunk, természetesén mindenki nagyon akart játszani, aminek
az lett az eredménye, hogy
a» eddigi legszebb játékkal 4:0 (1 Ólra legyőztük « mindvégig Jól játszó
bajnok csapatot.
A mérkőzés után lelkesen ünnepelték a szépen és
okosan játszó csápatot.
«t Mindenki egészséges, legtöbben jelenleg levélírással vagyunk elfoglalva. A levélírásban Szflregl a rekorder; rengetég levélel ír. Oly népszerű
a öSapaf, hogy a fotóriporterek nem hagynak pihénni. NagVon örültünk az első hazai hirnek, főlég a SzAK és KEAC győzelmének. További sikereket kívánunk. Kár, hógy Budapestet nem lehet az itteni rádióban csak 11 Után hallani s igy
a nagvobb sporteseményeket Sem hallhatjuk.
SuiidsVallban lesz a főtábörtlnk s innen megyünk' meccseinkre. Snndsvallból Waasahn hajózunk a hónap vég^n és onnan vonaton Helsinkibe
utaznak; finn olimpiai válogatott ellen fosunk játsíátti h'Üt's l^éft.
C s i P r f W p :

SzftKed FC

tréning

Hrm nróM&?ékD$sa!

Elhalasztották A tránsífér terminusát
A Szeged PC-ben teljes erővel megindult, fl
szervezkedési mttnka, amely elsősorban abban
nyilvánul meg, hogy a vezetőség nj
jdtéleoiök
után
nésetlt. Kedvezőnek mondható a helyzet,
amennyiben csütörtökön
délután
fél 6
árakor
tréninget
tart a Szeged
FC azért, hogy a kiszemelt
játékosokat'
kipróbálja.
A vezet ősé -'
tői szerzett értesülésünk szerint a csütörtöki
tréningen három
próbajátékos
vesz részt és
ha megfelelnek, nyomban megkezdik a tárgyalásokat a futballisták egyesületével. A három
játékos között van olyan is, aki már volt a
Szeged FC tréningjén.
A játékosok
amatőrök.
örömmel fogadták a Szeged FC-ben rz
MLSz-nek azt az intézkedését, amely szerint
a transzférlista
terminusát
kitolta.
Ugy volt,
bögv az egyesületeknek juliue l-ig kell bejelenteni a szövetségbe, hogy kik azok a játékosok, akikét megtart, transzferre, vagy szabaddá tesz. Ez a terminus julius
15-ig
tolódott
el. Ez a változás azért jó, mert a csapat túrán van és a játékosokat az egyesület határozatáról ajánlott levélben kell értesíteni, ami
ebben a piilanatban szinte a lehetetlennel határös; jóformán azt eém léhét tudni, hogy miIvén városban tartózkodik jelenleg a Szeged
TC.
Alapósán még kell góndólni, hogy a Vézetőeég
kikét tész tráftszféffé, mert. ézéket a játékosokat, há néffl veszi « e g ééökl, A éíábálVók értólffléfeö kőtele*
VisáZéb&Ml
légféljeM
szabaddá
íéketl
ólcét.
Hogy milyen nagy érdeklődés nyilvánul meg
a Szeged P C ÍŰVŐ szezonja iránt, azt bizo-
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Nyaraljon

Erdőbénye gyógyfürdőn.

Kénsavas, vasas, por- és szélmentes klimatikus gyógyaely

Prospektust

kérten a

nyitja az a sok levél, amelyet a. klub kap a
drukkerektől és amelyekben tagoknak jelentkeznek az egyesület, hívei. Kedden egy régi
Szeged FC-drukkertől kapott levelet a vezetőcég, aki több „szurkoló" nevében „prospektust"
kér az egyesülettől és gratulál a turasikerekhez. A levél igv szól:
Én és két-három barátom szeretnénk
a tagok közzé beiratkozni, de nem tudjuk, hogy hol, mikor ós milyen időben.
Nagyon szépen kérjük önöket, ha lehet
egy lapon megirni, hogy mikor és miiven
alapon lehet tagja valaki a, Szeged FCnek. örömmel olvassuk, hogy
milyen
szép eredményeket ér el csapatunk a túrán: a 34:5 gólarány szép teljesítmény.
További szép sikereket kívánunk."

Vághy es Fábián harca

a szegedi játékosokért

Nagyon kapósak a szegedi fulballisluk, különösen azóta, amióta V á g h y budapesti csapata az osztrákok ellen „leégett". A budapesti
vezetők azonban optimisták es még mindig nem
tettek le arról a lervről, hogy a magyar amatörválogatottat kivigyék az olimpiászra. Készülődnek és ezért vasárnap két csapatot
is
kiállítanak: az egyik Nagykanizsán, a másik
Zalaegerszegen fog szerepelni, bizonyosan —
sikerrel. Erre a két meccsre a vasárnapi kudarc
után ismét előszedték a vidéki futballistákat,
elsősorban a szegedieket: a két Kovácsot és dr.
Tóthot. Ezúttal azonhan nem fogja megkapni
a három futballistát Vághy, mert ezekre Heidelbergben is szükség van. Most megindult a
harc Fábián és Vághy között a három játékosért és nem vitás, hógv ki fog győzni: a szegedi játékosok megelégelték a Vághv-féle —
elgondolásokat...
Jellemző a helyzetre az a két határozat, amely
tegnap született meg az MLSz-ben az amatőrbajnoki meccsekkel kapcsolatban. Megtörtént
az a példátlan eset. hogy a Szolnoki Máv. ismét pályaválasztó lett azzal a nagykanizsai csapattal szemben, amely a múlt héten Debrecenben volt kénytelen futballozni és csak két játék után tudott tovább jutni.
A másik az a botrányos mérkőzés, amelv
Miskolcon játszódott le. de félbe kellett szákitáni, mert B a r n a biró, akinek működése
ellen Szegeden is sok panasz merült fel, kiállított négv DVTK-játékost és nem adott meg a
miskolci csapat iavára egy jogos tizenegyest.
Nem lehet csodálkozni, hogy botrányba fulladt
a mercs és kétezer ember leste az éiféli órákig
Barnát, aki rendőri fedez«-! mellett bujt meg a
futballpálya öltöző :é'»cn. Ennek a meccsnek az
ú jra játszását rendelte el az egvesbiró. de a játék — Szombathelyen kerül eldöntésre.

Csapatösszeállítás! .«ondok a SzUE-ban. Hav
Pál. a SzUE kitnő vizinólójátekosa a BSE elleni mérkőzésen megsérült, ugv, hogv vasárnapi játéka bizonytalanná vált. A kitűnő iátékos
Sustroviccsal csapott össze és megrándult a
keze. Éhben a pillanatban jáfékképtelen és nincsen kizárva, hogv sérülése vasárnapig nem iön
rendbe, ami nehéz helyzetbe hozná a SzUE-t.
Értesülésünk szerint, ha Hav vasárnap sem
szerepelhet, egészen fel kell forgatni a csapatot:
l'app lesz a hátvéd. Budai a centerhalf. mig az
ifjúsági Borbély kerül a csapat csatársorába.
A SzÁK tekeo*ztólya. Ünnepélyes külsőségek
között alükilották meg a SzAK tekeosztályát. Az
alakulóülésen megjelent bástya! H o l t z e r Tiva^
flar, a klub elnöke és begavári B a c k
Károly
társelnök. Mindketten rámutattak az nj szakosztály jelentőségére. Megválasztották a szakosztály
tisztikarát, amely a következő: elnök begavári
Back Károly, ügyvezető Iritz Béla. intéző Környei
Iyftjos. A tréningeket csütörtökön este 7—10 óra.
tor tartják a Sárkány-Mié versenypályán. Jelentkezni lehet a tréningidö alatt Környei Lajosnál
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A szegedi diákvizipölóbajnokság és a KISOK
északi •«rája.. A Tunyoghy—Felsőipar vizipölóbqjnoki meocs, amelyet kedden délután kellett volna megrendezni, elmaradt, mert az ipariskolások
lemondták. Ilyen körülmények köaött a Tunyoghy
jogosult az országos bajnokságban résztvenni, de
az még bizonytalan, hogy ez módjában lesz-e. A
központ rendelkezése szerint ugyanis a szegedi
bajnoknak csütörtökön délelőtt az Árpád-, délután
a Hun falvy-gimnázium csapata lenne az ellenfele,
Budapesten. Ebbe a Tunyoghy-isfcola nem akar
beleegyezni, ezéri levélben arra kérte a szövetséget, hogy más terminust állapítson meg. A szövetség a jeleik szerint nem tudja teljesíteni a Tunyoghy kérését, mert állítólag a KISOK-válogatott szombaton északi túrára megy és addigra a
bajnoki meccseket be kell fejezni. Ha a KISOK tarájából lesz valami, ebben az esetben valószínű,
hogy Szegedről beállítják a csapatba Budait és
Borbélyt.
Bodnár elatazotf, de vfeseaiér Szegedre . . . Bognár Kálmán, a Szeged FC volt futballistája, aki
néhány napig Szegeden tartózkodott, elutazott. A
futballista kijelentette, hogy rövide-sen visszatér
Szegedre, mert m;Sg több "gyet e! kell intézzen.

Tözssde
Budapesti értéktőzsde zárlat. A tegnapi barátságos hangulat a keddi tőzsí1 -n is folytatódott. A
spekuláció tevékenységéji kivul ma a bankok és a
magánközönség érdeklődése is megjavult. Az üz.
leli tevékenység főként a a bányapiacon volt éleink.
E piacon a Salgó, de leginkább a Bima részvény
állott az érdeklődés előterében. A szilárd hangúlat a tőzsdeidő későbbi folyamán a kötvénypiacról indult ki s a részvénypiacra is átterjedt és a
részvényeik élénk forgalom s a fokozódó kereslet
következtében áremelkedést ertek el. A bányapiac
vezető értékein kivül a cukor- és a vegyiipari
részvényekben, továbbá a Nasici és Gumi részvényekben fejlődött ki élénk üzlet. Magyar Nemzeti
Bank 175.5, Magyar Altalános Kőszén 413, Ganz
18.85, Egyesült Izzó és Szegedi kenderfonógyár —.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.28. London 15.415,
Newyork .">07 hétnyolcad, Brüsszel 52.025. Milánó
24.25, Madrid 42.025, Amszterdam 208.40, Berlin
12400, Sc hilling 7.75, Prága 12.725, Varsó 57.80, Belgrád 7.00. Athén 2.90, Bukarest 2.50.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 16.05—1715, dán kor. 75.60— 76.10, belga
56.90-57.50, cseh bor 13.30—1420, dinár 780—
7.95, dollár 337.10-341.10, svéd kor. 87.30—88.20,
kanadai dollár 330.00-340.00, francia fran 22.3022 50. hollandi forint 228 85-230 85. lengyel zloty
-.-,
leva
4.00-4.15,
leu
280-300.
lira
29 90—30.25, (500 és 100 lirás bankjegyek kivételével) német
márka
, norvég korona
84.50- 85 40. osztrák sihilling 8000—80 70, svájci
frank 11070-111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
Buza tiszai 77 kg-os 14.10—14.35. 78 kg-os 14.25—
14.50, 79 kg-os 14.40—14.65, 80 kg-os 14.60-14.85,
felsőtiszai 77 kg-os 14.00J14.15, 78 kg-os 14.15—
14.30. 79 kg-os 14.30-14.45, 80 kg-os 14.45-14.60,
dunatiszai, fejérmegvei, dunántuli 77 kg-os 13.95—
14.05, 78 kg-os 14.10-14 20, 79 kg-os 114.25—14.3g.
80 kg-os 14.40—14 50. Pestvidéki rozs és egyéb
12.00—12.20, takarmányárpa I. 10.75—11.25, zab I.
14.75—11.85. tengeri 11.65—11.80. tengeri 11.65—
11.85.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tartott. Jul. 95.5—háromnyolcad (95—95 egynyolcad),
szept 96 egynyolcad—96 (95.75—hétnyolcad), dec.
97 háromnyolcad—egynegyed (97 háromnyolcad—
fél). Tengeri tartott. Jul.' 66.5 (65.75), szept. 64.75
(64 ötnyolcad), dec. 60.25 (59 hétnyolcad). Zab tartott. Jul. 29.5 ír.9.5), szept 30.25 (30.25), dec. 31 ötnyolcad (31.5) Bozs tartott. Jul. 64.5 (63 ötnyolcad (64 háromnyolcad), dec. 65 hétnyoliad (65).

APRÓHIRDETÉSEK
BÚTOROZOTT
SZOBÁK
Különbeiáratu bútorozott szoba kiadó. Gizella tér 3, I. era. 4.

Lakás - Üzlet
MQhelyhelylség
a
famegmunkáló vagy —
textilüzemnek igen alkalmas, kriadó. Világítási és motor áram bent.
Ugyanott raktárhelyiség. Madách ucca 16.
Háromszobás lakás für
dőszobával nagv veran- j
dával Újszegeden Pozsonyi u. 3., híd
mei- !
lett aug. 1-től kiadó. —
Viz. villany bent Bővebbet Tisza szálló irodai
Teljesen modern
garzon Lakás és egy egyszoba, konyhás lakás
azonualra is' kiadó Kálvária ncca 36. sz. alatt.
Egyszobás modern lakás augusztusra kiadó.
Bercsényi noca 13.

Fiatal, erös bejárónő
egész napra felvétetik,
ki főzést mosást vállalja. Kigyó u. 5. Cukrászda^
Ügyes leányt (kifutónak
vagy tanulónak) felvétetik. Bőfösüzleit, Tisza
Lajos körnt 42a.
Főzni tudó jobb mindenes nőt
felveszek
Vaspálya-«. 13. sz.

ADÁS-VÉTEL
I s x a d ás e l l e n
egy biztos szer van, a

PERPEDES

Évek óta bevált szer
hónalj, kéz és lábirza
dás ellen
Kapható a
5
készítőnél
GERGELY gyógyszerésznél, Kossuth Lajos s-ut
és Nagykörút sarok.
3x4 nagyon szép külföldi szőnveg eladó Fischhof, Mikszáth K. u. 22.
Nagyon szép ebédlő be.
remdezés ejadó. Fiscbhof, Mikszáth K. u. 22.

Négyszobás

lakás

kiadó Felsőtiszapart 1.
sz. alatt. Tudakozódni
Pick szalámigyárban.

Csónakot, jókarban levő párevezőst veszek,
vagy bérelek. Ajánlatot „Technikus" jeligére a kiadóba.

Dri és nöí ruhák száraz

Használt
EBÉDLŐBÚTOR
sötét fémvitrinnel
éf
több apróság jutányosán eladó. Tudakozódni
Kossuth Lajos-sugárut

vegytisztítása

SZECSŐDY-néL Ipartelep: Szeged, Feketesasucca 20.
208
Ügyes, fiatal hölgyfodrásznő, ki önállóan dolgozik, jó fizetéssel —
azonnaíra felvétetik. —
Jelentkezni lehet Szentháromság u. 4a. (Városi palota) II. em. 3, este /-tői 8-ig.
Bejárónőt délelőttre —
hosszú bizonyítványokkal, gyermek szeretőt fel
veszek. Bajza u. 2, 11.10
Ügyes kezdő
varróleány jelentkezzen azonnal
Osztrovszky ucca
15, földszint.
Ügyes bejárónőt felveszek. Braun Miliályné,
Klauzál tér 3, II. em.
Magányos úrinő főznitudó bejárónőt
keres.
Széchenyi tér 7, II. 24.
Ügyes kézileányt felvesz Martony Piroska
női diivatterme, Polgárucca 6. szám.
Kifutófiu. ki füszeriizlet
be.n volt már, felvétetik.
Kolozsvári tér 9. sz. —
fiiszerüzlet.
Ügyes varrólányokat fel
vesz Fekete Mária női
divatszalon. Tisza Lajos körút 29. sz.

Génpe!
fát fürészelek és
tok jutányosán
Kálvária u. 33.

apríNAGY,
281

Tartós o n d o r l i s
géppel, 6 havi garancia,
figyelmes,
pontos kiszolgálás,
Thüringer
fodrásznál, Boldogaszszony sugárul 20.

Eladó

Kossuth L. sugárúton
szép emelete« bérház 19
ezer P. Ugyanott raaasföldszintes
családi
áz 3 és 2 szobás lakással 8000 P. Bővebbet
MÉZERNÉ F. M. irodában.
(Kulturpalotá-'
nál.)
230

f

Jégszekrény keveset —
használt, olcsón eladó.
Attila u. 5. Lébnél.
Eladó egy jókarban lévő fürészporos kályha.
Hullám n. 8. sz.
Zongorát vagy piani*
nót keresek megvételre. Ajánlatokat ,,Készpénz" jeligére kiadóba.
500 kg vas bidmérleg eladó. Szél ucca 16, Szántónál.
Singer centralbobin sza
bó varrógép, hosszabbitó és szélesitő asztal,
lal eladó. Csongrádi sugárut 8 ,ajtó 1.
Eladó 3V4x4%-es ebédlöszőnyeg, függöny, plüss
abrosz, csillár, szobavirágok. Polgár u. 5.
Finom ruhák nyúlánk
alakra és márkás olajestmények eladók Valéria-tőr 11., földszint,
bal.

LEVELEZÉS
Magányos 28 éves csinos nő keresi úriember
ismeretségét. „Kellemes
otthon 3" jeligére a kiadóba kér.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Dé'magyarorsíág
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt-náL, Szeged.
Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR-

