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Berlinbe repült
az olasz légi vezérkar
fttnöke
Olasz-német légügyi egyezmény ?

évfolyam, 131.

25.

sz.

Hat miniszteri beszéd

a felsőház szerdai egésznapos ülésén
Darányi miniszlerelnökheiyettes: „Mindenki természetesnek
tartja, hogy a titkos választójog bevezetése előtt a politikai
pártok szervezkedni igyekeznek"

Berlin, június 24. V a 11 e olasz légügyi államtitkár, az ola z lcgi haderő vezérkari főnöke szerdán dé! elolt külön repülőgépen a
Budapest, junius 24. A felsőház szerdán
staakeni repülőtéren Berlinbe érkezett, hogy
viszonozza G ö r i n g 1933. olaszországi láto- egésznapos ülést tartott. Először L á z á r Angatását. Valle tábornak fogadására a repülőté- dor igazságiigyniiniszter válaszolt a költségren megjelentek M i 1 c b államtitkár, a légi vetési vita során elhangzott felszólalásokra.
— Kétségtelen — mondotta —, hogy az uralhaderő sok mag^ .rangú tiszt je, a külügyminisztérium több Képviselője, A 11 o 1 i c o ber- kodó eszmék megváltoztak, de a jogszabályallini olasz katonai attasé és a nagykövetség kotásnál nem szabad követni a felfogások piltöbb tagja. Valle tábornok kíséretében volt lanatnyi változását, hanem meg kell ítélni,
P e l l e g r i n i , az olasz polgári repülésügy ve- hogy az uj eszmeáramlatokból mi időálló? A
zetője, S e n z a d e n a r i ezredes, volt berlini bíróságok munkájáról szólt ezután a miniszolasz légügyi attasé, B i s e o alezredes és ter és legnagyobb tiszteletét fejezte ki bíróságaink működése iránt.
T o n d i kapitány
— A mi legnagyobb fegyverünk — fejezle
Az olasz vendégek ö t n a p i g ^ ni a r a d n a k
N é m e t o r s z á g b a n , megtekintik a német he szavait --- az igazság és ezért arra kell tölégi haderő, a német léghajózás és az azzal rekedni, hogy mindenütt az igazat mondjuk és
Írjuk. Sokan támadják a sajtót és sokan kövekapcsolatos ipar intézményeit.
A párisi J o u r n a l Valle tábornok berlini teltek ellene szigorú eljárási szabályokat. Én
látogatásáról azt ¡rja. biztosra vehető, hogy a a sajtószabadság rendithetetlen hive vagyok.
táboniok azért utazott Berlinbe, hogv Német- Sa jtószabadság alatt értem a véleményszabadországgal tárgyalásokat kezdjen a z o l a s z - ságot, de nem érthettem alatta azt, hogy megn e m e t l é g ü g ' i e g v e z m é n v m e g k ö - történt eseményeket a hűségnek meg nem felelően Ír janak le.
tésének lehetőségéről.
Kozma Miklós belügyminiszter

A

némus

nem hajlandó
lemondani
Párís, junius 24. A Paris Soir értesülése szerint Edén angol külügyminiszter
közölte a négussal, hogy ügyét• véglegesen elveszettnek
kell
tekinteni
és reménye sem lehet, arra, hogy viszszasztrezze
trónját.
A négns háromnegyed
órán
keresztül
hallgatta
Eden szavait, majd
közölte
elhatározását,
hogy szigorúan
elzárkózik
a lemondás gondolata
elől. Közölte
még azt is,
hogy Genfben
személyesen
akarja
megvédeni
ügyét.
Londonból
jelentik: A négus
kíséretével
együtt csütörtökön
délután
elhagyja
Londont
és Genfbe
utazik.

Genf

e!őft

Páris, junius 24. Eden előreláthatóan csütörtökön érkezik Párisha. C l e r k angol nagvkövet estebédet iid tiszteletére, amelyen Edenen kivül Leon R l u m és D e l b o s is résztvesz. Az estebédet n é g y e s t a n á c s k o z á s
követi. Eden és Delbos előreláthatólag csütörtökön utazik Genfbe.

Szovfeíiiszfek
a cseh hadseregben
Varsó, junius 24. A krakkói Curierc
vávi cikket közöl arról, hogy január
majd május óta ujabb 48 szovjettiszt
oktatóként
a cseh hadsereg kötelékébe.
közli a szovjet.t :sztek
nevét is.

lllustroótta 24,
lépett
A lap

ELŐFIZETÉS I H a v o n t a h e l y b e n W O
v i d é k e n és Budapesten 3.»ü, kUUdldbq
«.40 p e n g ő . — Egye* i z i n Ara h e t k S »
n a p 10, va«Ar> é» Urtnennap
Hírdetétek 'eiveiele tartta szerint. Megje,
' e n l k Íietto Kivételévet n e p e n t a regeel

emelkedett ezután szólásra. Kijelentette, hogv
az alkotmány sérelmi kérdésekkel most sem
foglalkozik, ellenben történelmi visszapillantást vetett az autonómiák problémájára.
— Nem lehet beszélni — folytatta — az ellenőrzés hipertrofiájárói, inkább abban van a
hiba. hogy az ellenőrzést nem tudjuk a kívánatos pontossággal és rendszerességgel gyakorolni.
Hivatkozott a belügyminiszter arra, hogy a
centralizáció vádjával szemben a mostani kormány alatt nyilvánult meg a decentralizáló
tendencia.
B a l o g Jenő beszélt ezután.
— Husz-huszonkét évvel ezelőtt — mondotta — mint a sajtószabadság ellenségét ismertek. én azonban akkor is kiemeltem, hogv
nemcsak elvileg vagyok a sajtószabadság hive, hanem
a sajtónak megadnám a politikai
hirálat telíes szabadságát is, a véleménynyilvánítás szabadságának
keretében,
de fenntartva a helyreigazítás jogát mind a
hatóságok, mind a magánegyének részére.
— Nem akarok demagóg szónoklattal előállani — folytatta —. nagyon elítélem, hogv
egye* ifjúsági egyesületek elkeseredésből, vagy
általánosításból o h m hangokat ütnek meg,
amelvek nem tűrhetők, ellenben azokról szeretnek megemlékezni, akik egészen kilátás nélkül néznek a jövőbe. Meg kell vizsgálni a bai
okát és a ténvek megállapitása után meg kell
ielölni a baiok orvoslására vezető eszközöket.
Beszédét a fiatalsághoz intézett felhívással fejezte be: a fiatalság reméljen, bármilyen sötétnek látja a jövőt, ne csüggedjen.
Hómnn Bálint kultuszminiszter
válaszolt ezután a tárcáját érintő kérdésekre.
Tavaly 1.200.000 pengővel gyarapodott a kultuszköltségvetés, az idén pedig i.797.000 pepgőt fordítunk uj beruházásokra, 345 u j népiskolai tanterem épült, 510 terem pedig gyökeres tatarozásban részesült

— Az állam és a főváros közös költségén
végre megvalósul az egyetemi tüdőbeteg intézet, amelynek építkezését ősszel kezdjük meg
Az egyetemen uj tantermek építkezését vettük
tervbe. Kötelességemnek tartom legalább
a
hatosztályu népiskolákat teljesen kiépíteni.
— Minden magyar tehetségnek joga
van az iskolához,
de tehetségteleneknek a magasabb intellektuális pályákra való beengedése bomlasztó hatású a társadalomra. Ebben az irányban kivánom tehát a szelekciót megvalósitani.
— Gyakorlatban ez ugy érvényesül, hogy a
középiskolák alsóbb osztályaiban erősebb szelekció van. amit azonban én nem rostavizsgával. hanem a tanári kar nívójának emelésével
kívánok megvalósitani. Itt kell megfogni a
kérdést, nem pedig a rostavizsgán, vagy aa
érettségi vizsgán való elbuktatással.
— Á középiskolákban elhatározásom keresztülvinni a modern nyelvek gyakorlati
módszerrel való tanítását, mert az eddigi módszerek mellett majdnem felesleges a modern
nyelvek középiskolai tanítása.
— G l a t t f e l d e r püspök ur deklarációja kapcsán érintette a budapesti egyetem tanári karának felekezeti összetételét — folytatta a kultuszminiszter. Teljesen osztom azt a
felfogást, hogy sérelmes volna kiváló katolikus
tudósokat háttérbe szorítani, de megállapítom,
hogy ilyen eset egyáltalán nem fordult elő. Azt
viszont, hogy az egyetemen kizárólag katolikus
professzorok adjanak elő. igérni annál kevésbé lehet, mert az egyetemet az állam tartja
fenn, a katolikus eredetű alapok még a teológiai kar költségeinek is csak egyrészét fedezik.
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter
beszélt ezután. Egyesek szerint a deficit olyan
zavaró körülmény, amelv mellett eredményes
pénzügyi politikát folytatni nem lehet. Rendkívüli fontosságot tulajdonit a költségvetés deficitmentességének. a mellőzhetetlen szükségszerűségeket azonban teljesitfni kell. Ami kiadási többlet van. az részben elháríthatatlan
volt.
Ezután az adókérdésről beszelt. Bár
nem
emelte az adó kulcsát, nagvobb adóbevételt
irányzott elő. Aránytalanságok vannak az ingó tőkevagvon megadóztatása terén. Ezen változtatni kell.
— Az egészséges pénz problémája — folytatta a pénzügyminiszter — egyike a legfontosabb
problémáknak. Az egészséges pénz előfeltétele
az egyensúly a külfölddel való fizetési forgalomban. Ezt nem tudtuk normálisan megvalósítani. de sikerült enyhíteni a helyzetet. Nem
jelenti azonban a helyzet enyhülése, hogy
minden rendben van, mert az ipari foglalkoztatás céliából nacvohb nyersanyag beszerzésre
van szükség. Stabil és állandó piacokat kell teremteni, ahová áruinkat ki tudjuk vinni.

A délutáni ülés
A délutáni ülést 4 órakor nyitotta meg
B e ö t h y László alelnök. S. B á l i n t Györgv
rámutatott arra. hogy a gazdasási helyzetben
javulás észlelhető. Nemcsak adókodoxre va*
szüksés. hanem adóreformra is, A magyar adó-
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rendszer 60 éves, tehát elavult, különösen a
mezőgazdaság van túladóztatva. A költségvetés! elfogadta
M é s z á r o s István az alsófoku mezőgazdasági munkásság helyzetével foglukczott. A
cukorrépaterületeket ném szabadna apasztani,
mert külö:iben sok munkás elveszti kenyerét.
Beliczey
Géza rövid felszólalásában arról beszélt, hogy a lótenvésztés nálunk még
mindig igen magas fokon áll és európai hirü
szakértők kezében van.
Ezután
Bornemisza Géza iparügyi miniszter
szólalt fel. Szontagh Jenővel szemben, aki azt
állitotla, hogy az iparügyi minisztérium felállítása következtében a kereskedelmi és iparügyi minisztérium kiadásai 10 millió pengővel
emelkedtek, rámutatott arra, hogy az ipari tárcánál csupán 100 ezer pengő, a kereskedelmi
tárcánál pedig 2.7 millió pengő többletkiadás
jelentkezik a tavalyi költségvetéssel szemben.
Ez főképen a légügyi hivatal kiadásainak
emelkedésére esik és a kiadások legnagyobb
része u j repülőterek létesítésének befektetési
költsége.
— Az ipar decentralizálására törekszik. Elsősorban azokra a vidékekre akarja decentralizálni az ipart, ahol a mezőgazdasági lakosság
nem tud még elég munkát találni a mezőgazdaságban. A városrendezési törvénv javaslat
már elkészült és az ősszel azt a Ház elé hozza.
A teljes vasárnapi munkaszünetet a mai gazdasági és egészségügyi viszonyok között még
nem lehet megvalósítani.
— Téves az a beállítás — folytatta —, mintha a mezőgazdasági cikkekkel szereznénk valutát az ipar számára. Az ipar már több mint
felét produkálja a devizaszükségletnek. A mezőgazdaságnak is érdeke, hogy fejlődiék
az
ipar, mert igy megfelelő vásárlót talál mezőgazdasági terményei számára. Végül az állami
vasgyár deficitjével foglalkozott és rámutatott arra. hogy az állami vasgvárnak 12 milliós
a nvugdi ¡terhe, ugvanakkor, amikor ecves
években az összes forgalma csak 17 millió
pengő volt. Az állami vasgvár hiánva az idén
már 800 ezer pengővel csőkkent.
K o ó s Zoltán állást foglalt azon elméletek
ellen, amelyek a bank jegyek szaporításával kívánják előteremteni a beruházásokra szükséges összegeket.
Darányi Kálmán földmüvelésügyi
miniszter
azzal kezdte beszédét, hogy köszönettel fogadja Apponyi Károly grófnak azt a megállapítását, hogy mint meggyőződéses legitimista, nem
tartaná helyesnek a mai helyzetben a restauráció erőltetését. Ezután azokra a kifogásokra
válaszolt, amelyek szóvá tették a Nep ismeretes pártszervezkedését.
— Mindenki természetesnek tartja — jelentette ki a helyettes miniszterelnök —, hogy a
titkos választójog bevezetése előtt a politikai
pártok szervezkedni igyekeznek, hogy ne kerüljenek ismét olyan helyzetbe, amikor csak
egy párt volt megszervezve, a szociáldemokrata párt.
Beszéde további folyamán, mint földművelésügyi miniszter szakkérdésekkel foglalkozott.
Mindent elkövetünk — mondotta —, hogy
belföldön a múlt évi minimális búzaár megmaradjon.
Utána a felsóház hozzászólás nélkül részleteiben is elfogadta a költségvetést.
A felsőtláz csütörtökön délelőtt tartja legközelebbi ülését. A szerdai egésznapos ülés este
7 órakor ért véget.

II palesztinai zavargások
London, junius 24. Palesztinában megismétlődtek a lövöldözések és a bombázások.
Jeruzsálemtől 16 mértföldnvire angol csapatok kutattak zendülő arabok után. közben
tűzharc kezdődött az angolok és i z arabok közölt. Az arabok közül kettő meghalt többen
megsebesültek. Angol részről senki sem sebesült meg.
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Földművesek és pénzügyőrök
véres harca
Szekszárd, iunius 24. S i m o n g á t i Lajos
és Á l m o s Géza pénzügyőri járőrök a sárközi Decs községben végzett nyomozás után
öcsényen keresztül gyalog igyekeztek haza
Szekszárdra, öcsény kőzsegben egy bognárműhely előtt egy szekeret állítottak keresztbe
az utón, megakadályozva a közlekedést. Szóváltás keletkezett, eközben Deák József a szekérről felkapott egy fejszét és azzal Simongátira rohant. Erre a közben odasereglett földművesek nekitámadtak a pénzügyőröknek.
Dulakodás közben Simongátiinak sikerült a
fejszét Deák kezéből kicsavarni, aki ekkor Almosra rontott, a pénzügvőr szorult helyzetében fegyverét használva Deákot hasbalőtte.

A feldühödött földművesek a pénzügyötöket lefegyverezték és Almost igen súlyosan
összeverték. Az egyik földműves. N y i k i József csontig hatoló mély sebet ejtett Almos lábán. Deákot és Álmost a mentők a szekszárdi kórházba vitték, ahol Deákon azonnal hasműtétet hajtottak végre, azonban nem lehetett
megmenteni az életnek. Álmos lábét amputálni kellett.
Az ügyész a délutáni órákban helyszint
szemlére öcsénvbe szállt ki, ahol letartóztatásba helyezték a verekedés résztvevőit: H u d a Imréi. N a g y
Istvánt. A p r ó Dánielt,
N y é k i Józsefet, B o r o s Lászlót és Deutsch
Sándort.

A Tisza halottjai
(A Délmagyar ország
munkatársától.)
Szerdán délelőtt a közúti hid alatt egy hajóslegény kifogott egy teljesen felöltözött férfiholttestet, amely már több nap óta lehetett
a vizben. Á fürdőzők pillantották meg a holttestet, figyelmeztetéRii'Te húzta ki a vizből a
hajóslegény. A rendőr' bizottság megállapította, hogy a halott zsebeiben semmiféle olyan irat
nincs, amelyből szeméiyazonosságára következtetni lehetne. Orvosi vélemény 6zerint az
illető több, mint két nap előtt fulladhatott a
vizbe. A 40 évesnek látszó férfi holttestét beszállították a törvényszék orvostani intézetébe, ahol közszemlére
tették ki. Még a délelőtt folyamán jelentkezett a rendőrségen egy
nő. aki elpanaszolta, hogy vadházastársa, akivel tizenöt esztendeje egy fedél alatt él. szombaton eltűnt hazulról
és azóta nem adott magáról életjelt. Kiküldték az asszonyt a törvényszéki orvostani intézetbe, ahol a délelőtt kifogott holttestben felismerte
eltűnt
férjét,
Kozma Gyula 40 esztendős
napszámost.
Valószínű, hogy Kozma eltűnése után egy ideig a
Tiszaparton barangolt., azután a vizbe vetette
magát. Felesége előadása 6zerint semmi jelét
nem mutatta annak, hogy öngyilkosságot akar
elkövetni és ha mégis elkövette, akkor csak
azért tette, mert rossz anyagi
viszonyok
között volt, régóta nem tudott
munkához
jutni.
A napokban a trianoni határ közvetlen közelében fogtak ki a Tiszából egy holttestet.
Idős férfi volt az illető, bocskor volt a lábán
és olyan mellény, amilyent a szerbek szoktak
viselni. Személyazonosságát nem sikerült megállapítani. Szerdán jelentkezett a rendőrségen
egy szőregi asszony, aki elmondotta, hógy a
törvényszéki orvostani intézetben felismerte a
kifogott holttestben édesapját, Rózsa András
80 esztendős szőregi gazdálkodó, aki vasárnap azzal ment el hazulról, hogy kalászt
fog
gyűjteni
a réteken. Az öreg egyik szemére teljesen vak volt. a másik szemére is alig látott
már. Elindulása előtti megivott
kétszer kétderi bort. Nincs kizárva, hogy eltévedt és belezuhant a Tiszába,
de az is lehetséges, hogy öngyilkosságot követett el, mert betegsége nagyon elkeserítette.

Ismeretlen női holttestet
fogtak ki a Tiszából

(A Délmagyarország munkatársától.) Á szegedi ügyészségnek tegnap arról tettek jelentést
a mindszenti csendőrök, hogy egy ismeretlen
női holttestet vetett ki a Tisza a mindszenti
kompnál. A holttest már teljesen oszlásnak
indult. Az ügy&zség elrendelte a nyomozást
és a holttest felboncolását. Szerdán' délelőtt

Mindszentre szállott ki a vizsgálóbíró és a törvényszéki orvosszakértő. Felboncolták a holttestet és megállapították, hogy a halált valószínűleg fulladás okozta, mert az oszlásnak
indult holttesten külsérelmi ayomokat felfedezni nem lehetett. Valószínűnek látszik, hogy
bűncselekmény történt, az asszonyt
a
vizbe
dobták,
előzőleg követ kötöttek
a
derekára,
hogy a Tisza a holttestet ki ne vesse.
A mindszenti csendőrség a nyomozást megindította a rejtélyes holttest ügyében.
Á
csendőrségen jelentkezett egy földműves, aki
elmondotta, hogy felesége napokkal előbb elMnt. mert összevesztek.
Lehetséges, hogy az
eltűnt asszony azonos a vizből kifogott holttesttel.

Munkakörben

a második emeletről
lezuhant a földszintre

Élelveszélyes sérülésekel szenvedett
a mázolómunkás
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán délelőtt súlyos szerencsétlenség történt a
Bercsényi-ucca lb. szám alatti házban. A házat hosszabb idő óta tatarozzák, kedden délelőtt a világitóudvarok kimeszelésére került a
sor. A munkát S z a b ó József 37 éves Somogyi-telepi mázoló végezte. Amikor létrájával
a második emeleti magasságban dolgozott, hirtelen megingott, majd lezuhant a nagy magasságból és eszméletlenül terült el a földszinten.
A gyorsan előhívott mentők bevitték a közkórházba, ahol megállapították, hogy rendkívül súlyos sérüléseket, töréseket szenvedeti
életbenmaradásához kevés a remény. A rendőrség megindította a nyomozást a szerencsétlenség körülmnéyeinek tisztázása végett. Megállapították, Szabó a mázolást ugy végezte,
hogy a világitóudvar ablakain deszkát fektetett keresztül és arra tette rá a létrát, még
pedig ugy, hogy a keskeny deszkára a létra
legalsó fokát helyezte. A létra tetején dolgozva, ha tovább akart menni, nem szállott le,
hanem testsúlyával lökdöste a létrát. Az alsó
fok eltörött, ő pedig egyensúlyát veszitve a
mélybe zuhant. Kihallgatása során azt adta
elő, hogy a nagy melegtől vesztette el egyensúlyát.
Felelő» szerkeszt«: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délraagyaromzág

Hirlap- és NyonirtavúlUlit

Rt-nll, Szeged.

Felelős üzemvezető: K L E I N SÁNDOR.
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Vizsgálatot rendeltek el
a halálos fogmütét ügyében
Az 0T1 vizsgálata szerint nem történt mOhiba — M
okozta a 24 éves Makra János halálát
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Röviden jelentette a Délmagyarország,
hogy a sebészeti klinikán a napokban meghalt
Makra
János 24 esztendős fiatalember, aki
Borovszky
József Szentháromság-uccai mészárosnál állott
alkalmazásban. Makra Jánost napokon keresztül fogfájás
gyötörte.
Arca bedagadt, végre gazdája unszolására 17-én elment az Országos Társadalombiztosító Intézetbe, ahol megmutatta fájós fogát, Az intézet orvosa kihúzta
a, fogat, majd elküldötte Makrát haza. Másnap a szerencsétlen fiatalember újra felkereste
a rendelőt és arról panaszkodott, hogy fájdalmai nem szűntek meg. Az orvos megvizsgálta
és azonnal elküldötte egy beutalással a sebészeti klinikára,
ahol dr. Vidákovits
Kamill
professzor azonnal súlyos műtétet
Hajtott rajta végre. A műtét azonban már nem segített,
Makra János
meghalt.
A klinika jelentésére a rendőrség elrendelte
a holttest
felboncolását,
amely olyan eredménnyel végződött, hogy a halált
valószínűleg
műhiba okozta és a halál közvetlen
oka vérmérgezés volt. Az ügyészség elrendelte a
holttest
törvényszéki
felboncolását,
amely
szerdán megtörtént, az eredmény egyelőre ismeretlen. A vizsgálat folyik annak megállapítására, hogy Makra János haláláért terhel-e
. valakit felelősség.
A Délmagyarország
munkatársa beszélt, a
halálos fogmütét ügyében dr. Baár Jenő Ö n igazgatóval, aki a következőket mondotta:
— A vizsgálatot lefolytattam és a vizegá-

lat megállapitása szerint az intézetben
nem
történt
semmiféle
műhiba,
ami közvetve,
vagy
közvetlenül
Makra János
halálát
okozhatta
volna. A vizsgálat megállapitása szerint a
beteg egy fogtályoggal
jelentkezett a rendelőben. Lázas is volt a beteg és az orvos, amikor megvizsgálta a beteget, apró
fogcsonkot
talált
a tályogban,
amit azután csipesszel eltávolított és kellő kezelés után arra utasította
a beteget, hogy másnap újból jelentkezzék.
Foghúzás, legalább is az OTI-nál, nem történt.
A beteg másnap újból jelentkezett és az orvos ekkor azonnal beutalta sürgős műtétre a
klinikára., anélkül, hogy a beteghez hozzányúlt. volna. Műhiba
tehát az OTI orvosa részéről nem
történt.
Felkerestük a szerencsétlenül járt. Makra János munkaadóját, Borovszky
József mészárost
is, aki a következőképen adta elő a történteket:
— A fiatalember már régóta panaszkodott,
hogy fáj a foga. Bement az ŐTI-hoz, ahol megmutatta dagadt, arcát. A fogát az orvos kihúzta és azzal bocsájtotta el, hogyha nem lenne jobban, másnap újra menjen be, akkor majd
kiírja táppénzre.
Másnap is rettenetes
fájdalmai voltak,
állandóan panaszkodott, délelőtt
azután megint bement, Az orvos ekkor azonnal műtétre
irta ki és be-küldötte a sebészeti
klinikára, ahol még délután
megoperálták,
de
segíteni nem lehetett rajta. Tudomásunk szerint vérmérgezés
okozta halálát.

Hatósági jogkört kap
az alsóközponti és a felsőközponti
közigazgatási kirendeltség
Elsőfokú közigazgatási hatósággá szervezte át a közgyűlés
a tanyai kirendeltségeket
Napirendelőtti vita a Hősök Kapujáról
(A Délmagyarország munkatársától.) A törvényhatóság szerdai közgyűlése harminchat fokos hőségben ölt össze. De azért a városatyák
elég nagy érdeklődést tanúsítottak iránta. A napirenden ugyanis választás szerepelt. Igaz, hogy
csak egy, az időközben megüresedett II. osztályú
aHótiszti állást kellett betölteni, de azért ez az
alkalom is megmozdította a rokonok, a sógorok
és a barátok igyekezetét. A városháza kapujában
pontosan annyi kortes helyezkedett el, mintha a
törvényhatóság általános tisztújításra készült
volna.
Az ülést fél öt előtt nyitotta, meg dr. vitéz
Imecs György főispán. Néhány kegyeletes szóval parentálta el id. Gárgyán
Imrét, aki több,

mint harminc évig volt tagja a törvényhatóságnak. A főispán indítványára a közgyűlés
Gárgyán Imre emlékét jegyzőkönyvben örökítette meg.
Bejelentette ezután a főispán, hogy a
Schmidt
József lemondásával megüresedett
tagsági helyre a polgármester vitéz
Csányi
Jánost, Gárgyán Imre helyére pedig
Báthy
Lászlót hívta be, mint. a soron következő póttagot. Végül azt jelentette be a főispán, hogy
a XIII.
kerületben
tartott, választáson
a mandátumot
ismét dr. Berkes Pál nyerte el, póttag Kovács István
lett.

A Hős5k Kaouia
Dr. vitéz Shvoy Kálmán napirend előtt szólalt fel. A Hősök Kapujáról kíván megemlékezni. Kijelenti, hogy felszólalásának semmiféle személyes éle nincs, csak az a célja, hogy
a polgármester ismertethesse a közgyűlés előtt
a helyzetet. A város közönsége örömmel vette
tudomásul, hogy a hősök emlékét a tanitói internátus építésével kapcsolatban örökíti meg
a város. Azt hiszi, hogy

amikor Szeged nagy áldozattai
járul hozzá a hősök emlékének megörökítéséhez,
a közönségnek
van
beleszólási
és bírálati
ioaa.

Ugv értesült, hogy az emlékműre freskók és
szobrok kerülnek. Ugv tudja, hogy a freskók
megfestését éppen ugy, mint a szobrok készítését már kiadták, ¿de tudomása szerint részletes terv még nem készült az emlékműről. Kétségtelen, hogy lesznek sokan, akiknek nem fog
tetszeni az épület, sokan kaszárnyához, vagy
börtönhöz hasonlítják, de az épületet nem a
város építteti, a Hősök Kapujának költségéhez viszont a város is hozzájárul jelefítős öszszeggel anélkül, hogy a művészi terveket a város előzetesen megismerhette volna. Kéri a polgármestert, hogy sürgősen
készíttesse el a
Hősök Kavnia részletes tervét, a iövóben pedig

,,

HARMAT"
ásványvizet,

amely a Budapest Székesfőváros
Asványvizüzeme által forgalomba hozott és számos orvostanár
által javait

„Hungária"
gyógyvíz

szénsavval telitett üdítő és borvíz.

Gyógyhatásos
vese- bél- gvomor- és hólyagbántalmakra. Kapható mindenütt
Főlerakat:

Sctiwartz E. M„ Szeged.
gondoskodjék arról, hogy hasonló esetekben a
város közönsége előzetesen is megismerhesse
az
ilyen terveket és legyen a döntésbe
beleszólási
joga.
Dr. Pálfy
József polgármester válaszolt a
felszólalásra. Elmondotta, hogy a Hősök Kapuja gondolatát a közgyűlésen jelentette be ée
ahhoz a közgyűlés egyhangúlag
hozzájárult.
Ismertette a javaslatot, amely részletesen körülírja a kapu tervét és a kivitelre 30.000 pengőt. szavazott meg. A terv kivitele terén sincs
befejezeti
tények elé állítva
a város. Az Országos
Irodalmi
és Művészeti
Tanács,
mint
illetékes fórum, éppen ma küldött értesítést a
döntéséről. A városnak joga van vétót
emelni
a döntés ellen és kimondhatja, hogy nem készítteti, el a Hősök Kapuját. Felolvasta ezután
a Művészeti Tanács átiratát, amelyből világosan kitűnik, hogy a tanács csak
véleményt
nyilvánított. Nem hiszi, hogy a közgyűlés vállalná a felelősséget
a Művészeti
Tanács
döntésének elvetéséért.
A közgyűlésnek az lehet csak
a feladata, hogy a döntés alapján kiadja a megbízatást Aba Nóvák Vilmosnak és Leöthe Évának.

A kérdést
tendenciózusan
állították be a nyilvánosság
előtt — a
konkurrens
művészek
keze lehet a
a
dologban.
— Aba Nóvák Vilmos el fogja készíteni a
freskó-terveket és azokat bemutatja
SzegeAen.
A közgyűlés azon nem változtathat, hogy a
legilletékesebb
fórum, Aba Nóvák munkáját
ítélte kivitelre alkalmasnak.
— Ami az épület elleni kifogásokat illeti
— folytatta a polgármester —, azok elhamarkodottak.
Mindenkit megnyugtathat az a tudat, hogy Pogány
Móric kipróbált,
elsőrendű,
elismert
építőművész,
akiben a kultuszminisztérium is teljes mértékben megbízik. Arra
kér a polgármester mindenkit, hogy várja meg
az alkotás
befejezését.

A paprika-ügy és a külvárosrészi por
A polgármester felszólalása után megkezdték a napirend
tárgyalását. A polgármesteri
jelentést dr. Pává Ferenc tb. tanácsnok ismertette. A jelentés szerint a polgármester nvári
Belvárosi Mo*i
Csütörtökön utoljára
Dotores Del Rio főszereplésével

Ö'römök v á r o s a

A íl órás a nyáriban
Sr^chenyi Mozi

A L M O K

A legszebb film.

5, 7, 9
Csütörtökön utoljára

K E R T J E

Garry Cooper, Ann Hardlng
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Balatonboglár

Hotel SIVOY Pensío

a magyar tenger legszebb és legmodèmebb intézménye. Közvetlenül a Balaton partján. Minden
igényt kielégítő tökéletes komfort. Folyóvizes szobák. Saját strand. Tenniszpályéik, motoros és
evezős csónakok, hátasló vak. Olcsó árak. A bárban Neitek—Ágoston jazz. — Szoba rendeléseket
Budapesten felvesz a RENAISSANCE PENSIO Budapest, IV., Irányi uoca 21. Telefon: 82-5-27.
szabadságából négy hetet juliusban, két hetet
pedig szeptemberben vesz ki.
A jelentéshez dr. Bodnár
Gáza szólalt fel.
Arra Várté a polgármestert, hogy jelentéséhen számoljon he az idöröl-idör© felmerüli
tervekről
is. Ezután a paprika-kérdésről
szóir a sajnálattal állapította meg, hogy ebien
a
kérdésben
a polgármester
HŰ171 tudta e l f o g l a l n i
azt az álláspontot,
amelyet
a város
egyetemes érdeke megkívánt
volna.
Szó van arról,
hogy a paprikaért Ikesités székhelye — nem
Szeged lest. Az ellen mindent
meg Ml
tenni.
Ddni János a jelentós közegészségügyi részéhez szólt. A külvárosrészek helyzete a tífuszjárvány siempont jától igen veszedelmes, óriási a por. A nvári utakat vagy meg kell szüntetni, vagy napont« locsolni. (Helyeslés.)

Adóffsztválaszfés
ö t órakor kezdte meg a közgyűlés a köriratok tárgyalását. Mind az ötöt a kisgyüléei javaslat szerint hozzászólás
nélkül
elfogadták.
Következett a
választás.
A kandidáló bizottság huszonegy
pályázó
közül
hetet jelölt a következő
sorrendben:
Prágay
Ferenc, Marótí
Gyula, Tar Ernő, Jódal Jánoa, Völgyest
Pál, Szécsi Szilveszter 6e
Piszár
János.
A szavazás háromnegyedhatig tartott, akkor hirdette ki a főispán a titkos szavazás
eredményét. Leadtak öeszesen 133 szavazatot.
Jódal János 69, Prágay 33. Völgyééi 19,
Szécsi 4 ás Piszár két szavazatot kapott,

a közgyűlés
tehát Jódal Jánost választotta
meg II. oszt4lyu
adAtisztté.
A Rudolf-tér déli részének

Liszt

Ferene-térré

való elnevezésére vonatkozó javaslatot további
előkészítés céljából a polgármester levette
a
napirendről.
A Párisi Nagy Áruház üzletbérleti szerződésének további tíz évre való meghosszabbítását kérte a jelenlegi évi 5400 pengős bérrel.
A kisgvülés javasolta a szerződés meghosszabbítását.
Wagner
Ferenc nem fogadja el a javaslatot,
mert javulhatnak a gazdasági viszonyok ós a
város esetleg magasabb bért ér el. Indítványozta, hogy a város csak három
évre szóló
szerződést kössön.
Hasonló értelemben szólalt fel dr.
Széli
Gyula.
A közgyűlés névszerinti szavazással a Wagner—Széli-féle javaslat szerint határozott.

A tanyai központok
A külterületi
közigazgatási
kirendeltségek
hatáskörének kibővítésévei foglalkozott ezután
a közgyűlés. A javaslat az volt, hogy a város
törvényhatósági bizottsága szervezze
át a
meglévő két kirendeltséget, Alsó- ós Felsőközpontot
elsőfokú
közigazgatási
hatósággá.
Vegye tudomásul a közgyűlés, hogy több ilyen
közigazgatási kirendeltség szervezésének terve merült fel és hizza meg a polgármestert a
szükséges szabályrendelettervezet elkészítésével, valamint azzal is. hogy a költségek fedezésére a jövő évben 10.000
pengőt
illesszen a
költségvetésbe.
Dr. Kertész
Béla aggálvosnak tartja a város forgalma szempontjából a túlzott
számú
uj kirendeltség létesítését, mert ezek a város
gazdasági
forgalmát
csökkentik.
Ezek a kirendeltségek öncélú telepekké, falvakká válnak ée
a város gazdasági életének szétforgácsolására
fognak vesetni.

A
polgármester
Kertész Béla
aggályait
túlzottnak tartja. Nem fél attól, hogy a tanyai lakosság elidegenkedne a várostól.
A kisgyűlés javaslatát ezután elfogadta
köígyülés.

a

Vigalmiadó,
orvosi nyugdíjazások
A vlgalmiadó-szabályrendelet
módosításáról
szóló javaslat került ezután eorra. A javaslat
lényege az, hogy a színház jelképes pausáléban fizethesse a vigalmiadót, a közgyűlésnek
pedig joga legyen a mozik 15 6zázalék06 vigalmiadóját egy-egy évre legfeljebb 5 százalékkal
leszállítani. A javaslatot egyhangúlag elfogadták.
A nyugdíjazások
következtek. A kö/gyülés
Hozzájárult dr. Wolff
Ferenc tiszti
főorvos,
dr. Bucholtz
János és dr. Wéhly Béla tiszti orvosok nyugdíjazásához. A főispán ebből az alkalomból elismerő szavakkal méltatta Wolff
Ferenc köztisztviselői érdemeit.

Inditvónyok
Háromnegyedhétkor kezdték meg az
indítványok
tárgyalását.
Dr. Balogh
István azt indítványozta, hogy
a közgyűlés egy-egy napon
négy óránál
hoszszabb ideig ne tárgyaljon.
Az indítványt, a
közgyűlés nem kívánta
tárgyalni.
Nem kívánták tárgyalni dr. Bodnár
Gézá-

nak a közgyűlési napok meghatározására vonatkozó indítványát sem.
Dr. Csekey
István indítványára elhatározta
a köifgyülés, hogy felír a kormányhoz a város statisztikai
adatainak
összegyűjtéséért.
Csűrik
János indítványára feliratilag sürgeti meg a váro6 a felsőipariskola
uj
épületének visszaadását.
Ezzel kapcsolatban azt
is
kérik a kormánytól, hogy a
felsőipariekolát
bővítse
ki a régi tervnek
megfelelően
elektrotechnikai
osztállyal.
Dr. Gróf Árpád azt indítványozta, hogy a
közgyűlés minősítse át napidijasokká
a népjóléti ügyosztályban foglalkoztatott
szellemi
szükségmunkásokat. Az indítványt előkészítés
céljából a polgármesternek adták ki.
Dr. Grüner István az iskolai ingyentej-akció
kiterjesztésére tett javaslatot. Az
indítványt
szakbizottságnak adták ki.
Moldván
Lajos turistaszálló építésére tett
indítványt. A kisgyűlés napirendretérést
javasolt, mert a szálló helyéül ajánlott Torontál-tér csatornázatlan. Moldván Lajos fe1 zólalásában megállapította, hogy a
kisgyüléei
javaslat felületes
mérnöki
jelentésen
alapszik,
mert a Torontál-téren van
csatorna.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a város
nem konkurrálhat
az amúgy is nehezen élő
szegedi szállodákkal. A közgyűlés
napirendret-ért az indítvány felett.
A Pusztaszeri Árpád Egyesület indítványára a közgyűlés feliratilag kéri a kormánytól a
honalapítás emléknapjának — szeptember első vasárnapja — nemzeti ünneppé való nyilvánítását.
\
Végül Olejnyik
Józeef indítványa alapján
a közgyűlés egy uj lámpát szavazott meg az
Uj-térre.
A főispán hét órakor kellemes nyári pihenést kívánt a városatyáknak, bezárta a közgyűlést.

Ugrón Gábor levele a polgármesterhez
az Irodalmi és Művészeti Tanács döntéséről
Aba-Novák Vilmos freskótervei, Leőihe Éva szoborművel
(A Délmagyarország munkatársától.) A szerdai közgyűlés napirendje előtt ismét szóba került a Hősök Kapuja freskó-ügye, amint arról
közgyűlési tudósításunkban részletesen beszámolunk. A polgármester felolvasta azt a levelet. amelyet U g r ó n Gábortól, az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács elnökétől kapott.
Az érdekes levél, amely teljesen tisztázza a
kérdést, a következőképen szól:
„Méltóságos Uram! Szerencsém van Méltóságoddal tisztelettel közölni, hogy a Tanács június
hó 12-én megtekintette a szegedi Hősök Kapuja
festészeti és szobrászati kiképzésének tervelt és
a kapu belső ivének festészeti kiképzésére bemutatott tervek közül A b a - N o v á k Vilmos festőművész pályatervét fogadta el kivitelezésre.
A pályázati felhívás szerint körülbelül 200
négyzetméter falterület oly módon volt festészeti,
leg díszítendő, hogy az ábrázolt falfestmény saeralis hangulat keretében klfejesője legyen a szegedi hősök emlékének, másrészt WaeynrorsMff TőméltósA*" kormányzójának Kiesedről való diadalmas elindulását megörökítse A Tanács megállapította, hogy ezen feladatot A b a - N o v á k Vilmos festőművész elgondolása teljes mértékben
megoldotta, míg M á r t o n Ferenc
festőművész
pályaterve kevésbé kifejezője a fentebb előirt sárral is hangulatnak.
A Tanácsnak fenti értelemben kellett határozni
orra való tekintettel is. mert Aba-Novák Vilmos
festőművész alkotása művészi megoldásában is
teljes értékű és művészi alkotás a Hősök Kapujának d'szitésére.
A fréscó három résrre taeozódik. tigvmint körépső ¿s két oildnirésr.letre. A két oldalsó részt a
bizottság teljés egészében elfogadta és felhívta
nevezett festőművészt, hogy a középső saeralis
részt továbbfejlessze és ugvsnolvan művészi értékű megoldásra félfokozza, melrét ax oldalt alkalmazott frescók mutatnak Kívánatosnak tartja
i Tanács, hogv » közénen alkalmazott
Krisztus
alak a mflvésr.i szabadság megőrrése mellett sránvaiban
kifejezésében a saeralis témához alkalmazkodjék és teljes mértékben kifejezője le.
gyen.

L e ő t h e Éva szobrászmüvésznő által készi.
tett egy-egy álló katonaalakot ábrázoló szobormüveket a Tanács felülvizsgálta és ugy elgondolásukban, mint művészi megoldásukban jóváhagyta
és felhívta néivezett szobrászmüvésznőt. hogy megbízatás esetén a szoborműnek egynegyed méretben készült agyagmintáját a Tanácsnak jóváhagyás véget mutassa he.
Fentiek alapján szerencsém van Méltóságodat
tisztelettel értesíteni, hogy a Tanács Aba-Novák
Vilmos festőművész falfestményeinek, valamint
Leőthe Éva szobrászmüvésznőnek bemutatott szobormfiveinek megvalósítását engedélyezi és ezlrányban felterjesztést Intézett a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz.
TTgron GábOT v. b. t. t., elnök."

Oxfordban díszdoktorrá
avatták SerédI Jusztinián
hercegprímást
London,
junius 24. Az oxfordi egyetemen a
szokásos szertartás keretében avatták az egyetem jogi díszdoktorává Serédi
Jusztinián bíboros hercegprímást. A hercegprímással egyidőben disztudori címmel tüntette ki az egyetem Edén külügyminisztert, Chattwood tábornagyot, az indiai angol haderő volt főparancsnokát és Silbert Murry oxfordi egyetemi tanárt,
a világhírű görögnyelvészt, aki az idén nyugalomba vonul.

BelőttsétíS^^^^ülílDr'u,
tegye el. Akkor ( • » t a r t ó s ! Évek 6tg kitűnően
bevült gyümölcskonzerváló por Kapható a készítőnél:

fieroem gvúovszeresznei. S S ^ S ^
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Fürdőruhák

shortok, napernyők és minden fürdőcikk
legnagyobb
választékban és legolcsóbban

fehércégtáblás

Borosnál
A motorcsónakok
versenye miatt

módosítják a tiszai közlekedés
szabályait

D g C M A" G Y X R O R S Z 'A G

Hírek
Az Aidő
Szegedi

Meteorologial Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 31.8, a legalacsonyabb 17.8 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 760.5, este 757.8 mm. A levegő páratartalma reggel 75, délben 42 százalék. A szél
iránya északkeleti, erőssége 2—3.
A Meteorológia! Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Nyugati, északnyugati
légáramlás, változó felhőzet
helyenkiint,
főleg nvugaton záporeső, zivatar, esetleg
jég. A hőmérséklet Dunántúlon kissé sűIyed, keleten és délen még változatlan marad.

Jégszekrények

olcsó árusítása K O H N J E N Ő
„HUNGÁRIA"
edényáruházban, Tisza Lajos körút 55,

(A Délmagyarorsaág munkatársától.) Emberemlékezet óta nem volt ilyen meleg, fürdésre any— Egy évi börtönre ítélték a t á p « betörőt.
nyira alkalmas június, mint az idén, különösen a
A tápéi csendőrség elfogta nemrégiben
Nagy
hónap második felében. A nagy hőségben az em- József 35 esztendős rovottmultu napszámost,,
berek, egyre nagyobb tömegekben menekülnek le a
aki több betöréses lopást követett el a közkemencévé hevült falak közül, az olvadozó asz- ségben. Nagy József hét helyen követett el
faltról a Tiszára, amelynek ujszegedi partján
lopást és a lopott holmikat Szegedre hordta
napról-napra szebbé alakul az uj városi strand.
értékesítés végett. Akkor fogták el, amikor
A közönség, amely eleinte — a sok tétovázás és éppen lopást akart elkövetni. A z ügyészség
késlekedés következtében teljes joggal — bizal- üzletszerűen
elkövetet\t lopások
miatt szerdán
matlan volt a város strandvállalkozása iránt, állította a törvényszék elé Nagy Józsefet, aki
szinte máról-holnapra megszerette ezt az uj in- mindent beismert és azzal védekezett, hogy
tézményt, amely állandóan fejlődik, csinosodik és
nem volt keresete, azért 6zánta rá magát a
ha nem kedvetlenednek el sorsának intézői, egyike lopásokra. Elmondotta, hogy nemrégen szabalesz rövidesen az ország legszebb fürdőhelyének.
dult ki a Csillagbörtönből, ahol szintén lopás
A strand szépségének és kényelmességének hire
miatt töltött el hosszabb időt. Kiszabadulása
gyorsan elterjedt és ez az oka annak, hogy köután nem tudott mihez kezdeni s mivel élnie
zönsége állandóan növekszik.
kellett, lopásra vetemedett újra. A lopott holNagy az élet a Tisza hátán is. A csónakok szá- mi eladásából befolyt ősszeg éppen arra volt
zai hemzsegnek a vizén, feltűnően megszaporo- elegendő, hogy élelmiszert vegyen rajta magádott a vitorlások és a motoros csónakok száma. nak és családjának. A törvényszék az enyhítő
A motorosok ellen azonban egyre több panasz
körülményekre való tekintettel
egyesztendei
hangzik el. Különösen a szegedi oldalt elfoglaló börtönre
ítélte Nagy Józsefet,
tiszai klubházak és a vadevezősök panaszkodnak.
— Féláru utazás. Az Országos Weekend
A nagy sebességgel száguldó motorcsónakok haEgyesületből alakult Országos Magyar Vendégtalmas hullámokat szántanak a vizbe, a hullám- forgalmi Szövetség a szombaton, 27-én délután
verés megingatja a csónakházakat, megtáncoltat- 5 óra 50-kor Budapestre induló gyorsvonattal
ja a mólóhoz kötött csónakokat és bizony sok csoportot indít féláru vasúti jeggyel. Akik e
kárt tesz bennük. Alig van nap, hogy néhány vé- csoporthoz csatlakozni óhajtanak, szíveskedkonydongájú párevezős csónak bordatörést ne jenek legkésőbb péntek este 6 óráig a kiadóhiszenvedne ebben a gyakran ismétlődő hullámve- vatalban jelentkezni.
— Cukorbetegeknek Tresfarln Márkusnál.
résben. A csónak tulajdonosok, akik talán a nyaralásra összegyüjtögetett filléreiket áldozták föl
csónakszerzésre, mert rájöttek, hogy ha csónak
van, nagyszerűen eltölthetik Szegeden is a nyári
réíinél
szabadság idejét, komolyan foglalkoznak azzal a O K U L A R I I I M KELLNER MABTON
1
KArAiz u .
'"
bb
gondolattal, hogy illetékes helyre juttatják el panaszukat és a motorosok megrendszabályozását
kérik. A szakértők szerint a kérdést ugy lehetne Iskolai hírek
megoldani, ha módosítanák a vízi közlekedés szaA polgári iskolai tanárképző gyakorló iskolája
bályzatát és kimondanák, hogy a vasúti hid és a csütörtökön délután 5 órakor az intézet tornaterBertalan emlék kőzött a motorcsónakok csak mér- mében évzáró ünnepélyt rendez. Az ünnepséget a
sékelt sebességgel közlekedhetnek, ha teljes gáz- Himnusz vezeti be, majd Bodó Mihály tanuló elzal akarnak dolgozni, ezen a folyószakaszon kí- szavalja Mentes Mihály ..Üzenet a vártán állókvül teljesen szabad a tér számukra.
hoz" című versét. Késmárky Nóra és Sztojanovics
Jenő daljátékát „Az uzsoki völgy virágai"-t a
Annyi bizonyos, hogy a motorosok hullámjá- fiu- és leányiskola növendékgárdája adja elő. Szetéka nagy mértékben fokozza az evezés veszé- replők: Matzkó Piroska, Zomborl Imre, Pelle
lyességét is. Az erős hullámok megtáncoltatják a Margit. Mag Katalin. Lakárdy Éva, Wirth Katakönnyű csónakokat és bizony az, aki még nem lin, Bittera Emma, Török Magda, Kiss Irén, Kois
teljesen biztos az evezés tudományában, könnyen Irén, Jung Katalin, Máté Mária, Szarvas Erzsébet,
Tőrök Edit, Varga TlOna, Vuikovich Ilona. Az
zavarba jön, elveszti az egyensúlyát és fel is bo- énekkart Cholnokv Margit tanárnő kiséri zongornlhat a Tisza közepén.
rán. A IV. osztályú tanulók nevében Ditrói Gábor és Szilágyi Margit búcsúzik el az intézettől,
Ettől a motoros-veszedelemtől eltekintve na- záróbeszédet Kratofil Dezső igazgató mond.
gyon kellemes az élet a Tiszán, a motoros-veszeAz állami Klauzál Oábor gimnáziumban az évdelem csökkentése pedig valóban nem jelent meg- záró ünnep 25-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor
oldhatatlan problémát.
lesz. Erre a szülőket és az érdeklődőket meghívja az igazgatóság. A beiratkozás 26. és 27-én lesz,
még pedig 26.án 8—10 óráig az I.—IT osztályosok,
10—12 óráig a III.—V. osztályosok, 27-én 8-11
óráig a VI.—VIII. osztályosok Iratkozhatnak be.
A beiratkozáskor fizetendő dijak összege 12 pengő 20 fillér.
A szegedi Izraelit« népiskola I— IV. osztályair e k J a m d c f ó f a van,
fordulton
ba • beirátások juíilus 25-én, csütörtökön és 2é-in
közveflentn a
leladó&ivatalpénteken délelőtt 9—12 órakor lesznek i z IzraeliQosc, l e v e l e z ő l a p vagy
telefon
ta hitközség székházában íMarglMieea 70, l).
uftdn
Csak szülők kíséretében ieíentkezS tanulókat Ír
be az igazgatóság.

ü 1ffa ! I a szemüvegek

Ha

panas&a,

Imecs főispán és Pálfy
polgármester tárgyalásai
Budapesten a szabadtéri
játékok ügyében
A szegedi szabadtéri játékok ügyében dr. vitéz Imecs György főispán és dr. Pálfy
József
polgármester csütörtök reggel Budapestre utazik. hogy a minisztériumokban letárgyalják a
játékokkal kapcsolatos legsürgősebb ügyeket.
Mindenekelőtt elintézésre vár a filléres
vonatok
indításának ügye és az ötvenszázalékos
vasúti
kedvezmény
kérdése, ugyancsak tárgyalásokat
folytatnak a hajózási vállalatok igazgatóságaival, hogy a hajókon is biztosítsanak kedvezményes utazást a szegedi játékokra igyekvők
számára. A kultuszminisztériumba is ellátogat a főispán és a polgármester, hogy ott az
államsegély
ügyét letárgyalják. A kultuszminiszter a mult esztendőben már
megígérte,
hogy évről-évre
ötezer pengős államsegélyt
állit be a költségvetésbe
Szeged részére és miután a képviselőház a kultuszkormány költségvetését legutóbb megszavazta, már csak az
államsegély részleteinek kérdését kell letárgyalni. Ugyanekkor arra is megkérik a minisztert, hogy az idén is engedélyezzék Szeged részére az Operaház és a Nemzeti Színház technikai és világítási berendezéseit a Dóm-téri játékokhoz. Tárgyalásokat folytatnak az IBUSzszal is, hogy vegyen részt a játékok idegenfor
galmának irányításában. A z eddigi tárgyalások során arról volt szó, hogy az IBUSz necsak kirándulásokat szervezzen Szegedre, de
autócarokon Szegedre frányitja a főváros külföldi vendégeit is. A tervek szerint az I B U S z
a Vigadó-helyiségéban külön helyiséget nyit, a
szegedi játékok idegenforgalmának lebonyolítására.
Tegnap levelet infiézett a polgármesterhsa
a Középmagyarországi
Automobil és Motor
Klub. amely Kecskeméten székel. A z egyesület, bejelenti, hogy a szabadtéri játékok idején
esillagtnrát
ir ki Szegedre. Bizonyos, hogy a
csíllagtura is hozzájárulna, a játékok látogatottságának emeléséhez. Abban az esetben, ha
a túrára kellő számú jelentkező lesz, a város
értékes tiszteletdijat ir ki a legmesszebbről
Szegedre érkező külföldi és magyar versenyző
részére.
Nemsokára megkezdődnek a szabadtéri játékok rendezői munkálatai. Dr. Janovies
Jenőtől távirat érkezett, amelyben jelzi, hogy a napokban Szegedre érkezik és munkatársaival
addig is, mig a Dóm-téri színpad felépül, a
színházban megkezdi a rendezési munkálatok
előkészítését. Dr. Janovies magával hozza a
Tragédia, a Bizánc és a János vitéz végleges
szerenosztását.

— Epe- és májbetegségeknél, elsősorban
epehólyagkatarrus. epeképződés és sárgaság
eseteiben a mindig enyhe hatású természetes
„Ferenc József" keserűvíz a hasi szervek funkcióit élénkebb tevékenységre serkenti. Évtizedes orvosi tapasztalatok igazol ják, hogy az otthoni ivókura leggyakrabban ugy válik igen
eredményessé, ha a Ferenc József vizet reggel
éhgyomorra, kevés forró vizzel keverve iszszuk.
x Síesta Szanatórium, Budapest, I , Báth
György.ucca 5., a főváros egyik legideállsabban
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt
gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászát, urulogia, sth. Röntgen.
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektrocardlögríph (sziwizsgálé) Krogh-fél« «kpanyagcserevlzigáló készülék. Enterocfleaijer (bélfürdő) Modern vizgyögylntézetl Orvosilag vezetett
villanyüzemü konyhái Elsőrendű ellátás! 9700
négyszögöles nark! Olcsó árak!
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Miívé&szeit

Góthné Kertész Ella halála. Góthné
Kertész
Ella, ff magyar
színészet,
egyik kiválósága
és
büszkesége
szerdán
reggel
a
Fasorszanatóriumban
meghalt.
Halála
nem érte
váratlanul
a színházi
világot,
az orvosi jelentések
már
előző napon
előkészítettek
mindenkit
az elkerülhetetlen
tragédiára.
Mégis,
amikor
halálának híre megérkezett.
szinte
hihetetlenül
fogadta
mindenki.
Nehéz is elképzelni
a magyar
színművészet
világAt
Góthné
Kertész
Ella nélkül, aki egyike volt a legszínesebb,
legsokoldalúbb,
legeredetibb
egyéniségeknek.
A Vígszínház régi. hires nagy
gárdájához
tartozott,
amely
a magyar
színjátszást,
Európa
legelső
sorába emelte. Eleinte
mint drámai
hősnő működött,
később tért át a, komikai
szerepkörre,
mindkét
helyen felejthetetlen
sikereket
aratott
is feledhetetlen
alakításokat
produkál-t.
A legnagyobb
mulattatók
közé tartozott,
akinek,
nemes humora
sok felejthetetlen
estét
szerzett
a közönségnek,.
Ezekei
a sikereket
forró
színházi esték jelezték,
nemcsak
a
Vígszínházban,
hanem
Szegeden
is. ahol gyakran
megfordult,
mint vendég.
A közönség
rajongásig
szerette
és ez a szeretet nem volt egyoldalú,
mert
Góthni egész pályája
alatt a közönségért
és a színpadért
élt. Az elmúlt.- szezonban
is
többször
fellépett,
a szegedi
színházban.
Ezek az esték
ünnepi
estéknek
számítottak,
Góthné
kivételes színpadi
művészete
kedvéért
megtelt
a színház nézőtere
és a közönség
minden jelenését viharos tapssal
köszöntötte.
Különös
kedvvel
alakított
uj gazdag
asszonyokat,
pletykázó
hölga/eket,
akiket
maró szatírával
állított
a
színpadra.
Halála
pótolhatatlan
vesztesége a
magyar
színjátszásnak
és a gyászban
osztozik
Szeged közönsége
is, amelyet• oly sokszor felderített
és elszórakoztatott
kivételes,
egyéni
művészetével.

1936 junius 27.

ÉLELMISZEREK
Vargánya gomba 4 deka
24 fillér
Csokoládé drazsé 10 deka
19 fillér
Félsovány sajt, fél kg.
64 fillér
Nápolyi töltött, 10 deka
18 fillér
Juhturó, 10 deka
12 fillér
Fagylalt ostya tölcsér, 30 drb
24 fillér
Ostya tortalap szegletes, 3 drb
24 filléi
Málnaszörp, fél kg
99 fillér
Savanyu, v. erős, v. méz cukorka
10 deka
17 fillér
Likőr, v. rum, v. szörp eszencia
1 üveg
.
24 fillér
HAZTARTASI CIKKEK
Hófehér damaszt papir Szalvéta 30x30
cm, 250 drb
88 fillér
Női bluztartó, 6 drb
24 fillér
Férfi ruhatartó, 3 drb
24 fillér
GEM iratkapocs. 3 doboz
24 fillér
Mézes légyfogó, 12 drb
24 fillér
Üveg kompótos, v. tésztás tányér
6 drb
98 fillér
Porcellán, v. fayence gyermek bögre 14 fillér
Fém evőeszköztartó beosztással
88 fillér
líömböly üháztartási reszelő
28 fillér
Cseresznye, v. megy maffvaló
24 fillér

PÁRISI NDGY ÁRUHOZ RT.

B Z e a i D . CSEKONICS és KISS UCCA SOROK

Rádió

Lehotay Árpád megnősült. Érdekes házassági
hirt jelent egy finom nyomású kártya. Az elmúlt
évi szegedi szabadtéri előadások emlékezetes
Ádámja, a Nemzeti Színház tagja, k i r á l y i eh o t a i L e h o c z k y-L e h o t a y Árpád házasságot kötött dr. A n g y a l Pál professzor leányával, A n g y a l Mártával. Lehotayt Szegedről is
sokan keresték fel gratulációkkal. A kiváló színész három esztendőn keresztül szerepelt Szegeden és mindannyiszor értékes művészi sikert aratott.

Szeged

sz. kir. város
törvényhatósági
ságától.
594—1936. kisgy. ez.

bizott-

Hirdetés.

Szeged sz. kir. város th. kisgyiilése az 1936.
évi junius 22-én tartott ülésén a következő
közérdekű határozatokat hozta:
a városi intézmények részére 1936. évi julius 1-tól szeptember 30-ig szükséges különfél©
élelmicikkek szállítását Nógrádi Jácint, Nógrádi István, Központi Huscsamok Rt., Balogh
Károly, Szegedi Kenyérüzem,
Back
Bernát
Fiai, Központi Tejcsarnok Rt.,
Gy. Köllő
Zoltánné, Fenyő Testvérek szegedi cégeknek;

az árvaházi növendékek részére szükséges
nyári ruházati cikkek szállítását
Gyarmati
Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
Testvérek, Schwarcz Testvérek, Bohata Bá12: Déli harangszó. 12.05: Hanglemezek. 13.30:
lint, Bloch Mór;
Rendőrzenekar. Vezényel Szöllőssy Ferenc. 16.15:
a belterületi utak fenntartásához szüksége«
Nádai Pál előadása. 17: Munkásfélóra. 17.30: A
rádió szalonzenekara. 18.45: Szentnémedy Ferenc
kőanyag szállítását Hofbauer Jakab, Somoskói
clőadáisa. 19.15: Kóréh Endre énekel, zongorán
Bazaltbánya Rt., Északmagvarországi Kőbákiséri Környey Béla. 19.45: Szinmüelőadás a Stu.
nya R t . ;
dióban. 19.45: Szegény Mavrier. Vígjáték 3 felvoaz Arany János-ucca aszfaltburkolási munnásban. Rendező dr. Németh Antal. 21.25: Hirek.
21.45: Az Operaiház tagjaiból alakult zenekar. Vekálatait. Magyar Aszfalt R t . ;
zényel Rajter Lajos. Közreműködik Lászlóffy
a közúti hidon levő gyalogjáró
átépítési
Margit zongora. 23: Ottlik György dr. németnyelmunkálatait Benedek Antal, Bruckner Testvévű előadása. 23.20: Az Ostende kávéiház 24 tagu
rek és Országos Fatermeló és Svlvánia Fakecigánygyerek zenekara muzsikál, Kalimár Pál
énekéi. Majd: Parádi Jóska és cigányzenekara
reskedelmi R t ;
'
muzsikál. Kalmár Pál énekel.
a szatymazi postaépület bővítésével kapcsoBndapest II. 17: Hanglemezek. 19.15: Szegő End- latos munkálatokat Korom Mihály
szegedi
Szegedi zongorista sikere. G r 6 s z Éva, Sán- re előadása. 19.50: Végh Sándor hegedül, Váczi
cégeknek, illetve vállalkozóknak adta
vállaGyula klarinétozik zongorán kisér Schwalb Mik- latba
dor György zongoraművész fiatal tanítványa most
vizsgázott a zeneművészeti főiskola zongoratan- lós. 21: Tánclemezek. 22.05: Hirek.
Tenyészap.aállatok beszerzésére 1500 peng8
Külföld. Wien. 16.05: Donizetti: Szerelmi bájszakán az akadémia harmadik osztályából. A fiaital, opera lemezeken. — Radio-Lyon. 20.30: Le- államkölcsönt felvett.
tal szegcdi zongorista a vizsgát kitűnő ered- hár :A cárevics, operett. — Róma. 20.44: TrecaHalaszthatatlanul
sürgős
lakástatarozási
ménnyel, dicsérettel tette le.
te háromfelvonásos vigoperája.
munkálatokra, óradijakra, a városi kertészet
részére szükséges különböző anyagok beszerzésére, valamint a városi szinház részére szükséges t-üzoltókészttlék beszerzésére póthitelt
engedélyezett;
Bíró Ferenc és társainak, Horváth Erzsébetnek,
Pap Ferencnek, a Szegedi Közúti VasMMMMMMA*MMWMMMMMMI«M|MI « « M M M W M M M M M M M M
a n a g y s z e g e d i k e r e s k e d e l e m r ő l é s I p a r r ó l . pálya Rt.-nek, dr. Székáts Istvánnak, Schwarcz
Jakabné és társainak városi ingatlanokat örökáron eladott, dr. Gergely Györgytől,
ördög
Vince
és
neje
szegedi
lakosoktól
ingatlanokat
Férfi
a város részére megvásárolt, illetve átvett;
megvásárolta a város részére a Szegedi PartKazinczvucca 6.
fürdő R t . ingatlanát;
Dé I magy aroaság
leg n agyobb
életfogytiglan névszerinti titkos szavazással
szűcs és i i ürneiium
me í. r o b t n
a. Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum vezetői
aKtaíús'Wa
muzeumőri állására dr. Csallánv Dezső urat
uilKésxlet
a lotrciivulosabt) anyagokból
le nasrvobb választékban
koszon és mérték szerint
Széchenyi tér Ifi
megválasztotta;
LAmPEUHEGYI-nfil
dr. Károesv György, dr. Körnvei István, dr.
bftröndösoől.
Pribék László, dr. Schuth Henrik és dr. Szelegszebb, legolcsóbb, legmegAz elit közönség* találkozóhelye a
geczky Dezső orvosi okleveleit kihirdette.
meteor
Gyár elftl meneküljön * S U B A *
pénz neműt emel pesten.
Ezeket a kÍ6gyülési határozatokat kihirdetp i n c é b e sörözni
KérAsz n. II. lerakatánAl.
tük azzal, hogy ellenük a hirdetés megjelenéEl sórendO
sét követő naptól számított 15 nap alatt a
Omega szelvényeket &
VÁR U. 2. KitBnö menOrendazer Kérjen
polgármesteri hivatal utján írásban fellebbeK&lász-irodA tói, Deák F. n. 21
tarhonya,
leve*t«(zta,
zést lehet benyújtani.
kéai fotelek, rekamiék
caOtí«z>o
Szeged sz. kir. város th. kisgyülése 1936.
ir*
lényegesen
olosóbb,
min6
Szedremmel
General-Motors
ságe az eddigi kifogástalan
évi
junius hó 22-én t. ü.
Mindenütt k a p h a t ó
Gyári eladási helyek: Valéria
Dr. Pálfy József
polgármester.
Mérev h. f) Tel Ifl—i
lér
KftrAivi
3.
M
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SjSOTÉ
Elvették a7 SzTÜ-tóR a bajnoki
pontokat

nált csapatok játszanak egymás ellen. A tréning délután fél 6 órakor kezdődik.

A kerékpáros szövetség állásfoglalása
a be nem fizetett nevezési dijak ügvében

n katonai sporlliét eredményei

Jelentette a Délmagyarország, hogy a 100 kilométeres kerékpáros bajnoki verseny
miatt
ellentétek támadtak a Vasutas és az SzTK között. A versenyt az SzTK kerékpárosai nyerték
meg, de a szövetség hivatalból óvást nyújtott
be, mert a kék-fehérek nem fizettek be a nevezési dijat. Az ügyet most tárgyalta a kerékpáros szövetség déli kerületének intézőbizottsága, amely a nevezési díj be nem fizetése
miatt az SzTK-tói elvette a pontokat, a versenyzők eredményét azonban nem semmisítette meg; nem akarta az egyesület mulasztása
miatt a lelkesen küzdő versenyzők eredményét
megsemmisíteni.
Sportkörökben helyesnek tartják a szövetség
ítéletét, amely határozottan sportszerű volt,
mivel nem érintette a kerékpárosok teljesítményét. Tekintettel arra. hogv a 100 kilométeres
verseny a háromfutamu bajnokság első része
volt, az SzTK-nak módjában áll a végső küzdelmet megnyerni.

Tegnap kezdődött a szegedi vegyesdandár
sporthete, amelynek keretében a katonák különböző sportágakban vetélkednek egymással.
Nemcsak a legenység, de a tisztek is versenyeznek a bajnoki címért. A verseny eddigi
eredményei a következők:

II második osztályozó
Kecskeméten
Vasárnap kerül eldöntésre Kecskeméten a
második osztálvozó mérkőzés az ejsőosztályba
való jutásért az UTC és a KTE között. Az első
meccset az UTC 1:2 arányban elvesztette Szegeden, most megpróbálkozik azzal, hogy ezt a
hátrányt — Kecskeméten hozza be. Nem vitás,
hogy nehéz dolga lesz az UTC-nak, mert a
KTE, ha Szegeden is tudott győzni, otthonában
feltétlenül veszélyesebb ellenfel. A meccset budapesti biró fogja vezetni.

Tiszti versenyszámok:
Hadipuska verseny: í. Takács Elemér alezredes
(Gyula), 2. Benedek Géza csendőrfőhadnagy (Makó), 3. Zabolya Ferenc főhadnagy (Gyula).
Kisöbű pnskaverseny a) fekve: 1. Takács Elemér alezredes (Gyula), 2. Tüske Béla hadnagy
(Szeged), 3. Zabolay Ferenc főhadnagy (Gyula),
b) térdelve: 1. Zabolay Ferenc főhadnagy (Gyula),
2. Bodnár László százados (Orosháza), 3. Demeter Zsigmond tisztviselő (Törökszentmikilós), c)
állva: 1'. Szentes Ferenc hadnagy (Szeged), 2.
Tüske Béla hadnagy (Szeged), 3. Zabolay Ferenc
főhadnagy (Gyula).
Kisöbű pisztolyverseny: 1 Bodnár László százados (Orosháza), 2. Sipos Elemér hadnagy (Békéscsaba), 3. Takács Elemér alezredes (Gyula).
Pisztolyverseny öttusa céltáblára: 1. Tüske Béla hadnagy (Szeged), 2. Szentes Ferenc hadnagy
(Szeged), 3. Bodnár László százados (Orosháza).
Pisztolyverseny olimpiai céltáblára: 1. Zabolay
Ferenc hadnagy (Gyula), 2. Antalffy Árpád százados (Szeged), 3. Marcell János hadnagy (Szeged).
Legénységi versenyszámoknál:

Hivatásos altisztek hadipuska verseny«: 1. Józsa József törzsőrmester (Gyula), 2- Meggyesi Lajos törzsőrmester (Szeged), 3. Szakács József őrmester (Szeged).
Hivatásos tisztesek hadipuska versenye: 1. Szekerczés László szakaszvezető (Szeged), 2. B. Nagy
István tizedes (Gyula), 3. Somogyi István őrvezető (Gyula).
Legénységi uszóvereny: 100 m. gyorsúszás: 1.
Halmos István főtüzér (Szeged) 1:20 p„ 2. SzéA DLASz jubileumi mérkőzései során, va- i esi György gyalogos (Szeged) 1:32 p., 3. Hegedűs
sárnap Csongrádon lesz meccs. Ezen a mérkő- , István határőr (Orosháza) 1:33 p.
zésen a szegedi alosztály déli és északi csoport200 m. mellnszAs: 1. Asztalos István gyalogos
iának válogatott csapata áll ki a közdelemre.
(Szeged) 3:32, 2. Kocsis Bálint tüzér (Szeged) 3:42,
A déli csoport, amely főleg szegedi játékosok3. ördög Ferenc főtüzér (Szeged) 4 perc.
ból áll, felkészülten várja az összecsapást, va4x50 méteres gyorsúszó staféta: 1. 5. tüzéroszsárnap már „bemelegítő" meccset is játszott
tály csapata (Szeged) 2:34.8 p., 2. 9. gyalogezred
Kisteleken.
(Szeged) 2:42.1, 3. 9. gy. e. 1. zlj. csapata (Szeged)
G á l f f v Endre szövetségi kapitánv a kisteleki mérkőzésen látottak alapján kisebb válto- 2 perc 57 4 mp.
zást fog eszközölni a csapaton, amelynek őszszetétele még bizonytalan. Információink szerint ez a csapat áll ki az északi csoport válogaAz országos vidék! atlétikai bajnokságok.
tottjai ellen: Thomán (KiTE) — Farkas ("Sze- Vasárnap rendezik meg Miskolcon az országos
gedi EATC). Szabó (Zrinvi-KAO — Havas vidéki atlétikai bajnokságokat. A küzdelmek(Zrinvi-KAC\ Székelv (Postás), Szalav (Svl- ben a déli kerület is résztvesz és minden igyevánia) — Csánvi (Sylvánia), Szabó (SzEATC), kezetével azon van, hogy jó csapatot állítson
Gerber II. (KiTE), Szilassy (Postás), Széli össze. A déli csapatot tegnap kellett volna ösz(SzEATC).
szeállitani. de a bizottság nem volt határozatUgy a déli. mint az északi csapatból kima- kénes, az ölést csütörtökre hívták össze. Hogy
radt az osztályozó mérkőzésen szereplő játé- milyen csapat képviseli a déli kerületet Miskosok.
kolcon. az bizonytalan, annyi azonban bizonyos. hogy — nem sok esélye van. Sikernek fog
számítani, ha a déli atléták a pontversenyben
a negyedik helyen fognak végezni,

Észak Dél el'en a másodosztályban

H4rrm nréfratátékos
a Szegei FC csütörtöki
frénlnnfén ?

A sporttársadalom érdeklődéssel figyeli a
Szeged FC készülődését a jövő szezonra. A
klub anyagi alapjainak biztosítása mellett a
vezetőségnek az a legfőbb törekvése, .'hogy a
bajnoki kampányra olyan játékosokat szerezzen, akikkel nyugodtan indulhat a küzdelembe. Z s i g m o n d Vilmosnak, a Szeged FC
u j trénerének most a legfontosabb feladata,
hogy játékosokat figyeljen. A tréner állandóan a vidéket járja, utjának eddig nem volt
sok eredménye; talált ugyan egy-két futballistát, ezeknek 'megszerzése azonban akadályokba
ütközik. A sok akadály ellenére sem vesztette
el a kedvét a vezetőség, tovább folytatja játékosszerzési kísérleteit. Csütörtökre, a vezetőségtől szerzett értesülésünk szerint, három játékost rendelt ki a tréningre Zsigmond. A tréningen a SzAK lesz az ellenfél, illetve kombi-

TÍZ NAPIG JÖTT EGY L E V É L ARADRÓL
A SZEGED FC-HEZ Megírta
a
Délmagyarország. hogy a Szeged FC és az AMEFA
között
tárgyalások
indultak
meg revansjellegtt
mérkőzés megrendezése
érdekében.
Az aradialt
meghívására
a szegediek
közölték
a
feltételéket
még a hónap
elején, de válaszra
hiába
vártak:
már azt hitték,
hoaii a feltételek
nem
konveniálnak
az AMEFA-nak.
Szerdán
azután végre megjött
Áradról
a levél — 10 napi
uKazás
után nyitva.
A posta rá is irta, hogy a levél
nyitva
érkezett.
Ebből arra kell
következtetni,
hogy a románok
ellenőrzik
a két csapat
közötti
levelezést,
ezt bizonyítja
a levél késése is. A
levélben az állt, hogy az aradiak
elfogadják
a
Szeged FC feltételeit
és a tura utdn
szívesen
látják
őket. A revansmérkőzésre
az aradi jár
ték után vasárnap
kerül
sor Szegeden.
Az
AMEFE
az aradi munkáscsapat.
a volt
AMTE.

automobilok vezérképvíselője

vasárnap és hétfőn
Szegeden tartózkodik
a TISZA szállodában

Megbízottat keres Szeged
és járása részére
S I M Ó , Budapest, Andrássy-ut 20.
A DLASz tanács szombaton ülést tart. Az ülésnek egyetlen fontos pontja van: az augusztusi
tisztújító közgyűlésre ki fogják jelölni a kandidáló bizottság tagjait.
Elutazott a szegedi főiskolai válogatóit Heidelbergbe. A főiskolai válogatott vasárnap
Heidelbergben
játszik a németek ellen. A mérkőzésen a szegediek közül a két Kovács,
dr.
Berezeg,
Bukoveczky
és Tóth II. szerepel. A
futballisták saerdán reggel elutaztak
Budapestre, ahol délután tréningen vettek részt,
csütörtökön folytatják utjukat Heidelberg felé. A játékosokért Vághy
és Fábián
kőzött
megindult harc a főiskolai
kapitány
győzelmével végződött:
a futballisták
hallani
sem
akartak arról, hogy Vághynak rendelkezésére
álljanak.
Vasárnap avatják fel a Pálfy József-leventepályát A testnevelési bizottság hétfőn délelőtt 8
órai kezdettel pálya- és lövöldeavató ünnepséget
rendez a dr. Pálfy József-sporttelepen. A programon szerepel leventeünnepéiy, szabadgyakorlatok,
atlétika, fapuskagyakorlatok és partertoma. Belépődíj nincsen.
Schmutzlert
(Zrinyl.KAC)
megoperálták.
S c h m u t z l e r Nándort, a Zrinyi-KAC válogatott játékosán a közkórházban műtétet hajtottak
végre. Schmutzler még a B. Törekvés elleni
meccsen könnyebben megsérült a térdén, ennek
azonban nem tulajdonított különösebb jelentőséget. A sérülés komplikációkkal járt, csak operatív
uton lehetett a beteg térden segíteni. A közkórházban most megoperálták, a műtét jól sikerült,
orvosi vélemény szerint Schmutzler nyolc nap
múlva elhagyhatja a kórházat.
A Szent László Levente Egyesület évzáró tor.
na- és sportünnepélyének eredményei a következők: 100 m.: 1 Furus (Szent László LE) 12 mp.,
2. Takács (Árpád LE) 12.5 mp., 1500 m: 1. Otruba
(Szent László LE) 4:45 p.; 2. Somogyi (Szent
György LE 4:52. 800 m: 1. Koncz (Árpád LE 2:27.
2. Kiss (Hunyadi LE) 2:31 p. 60 m.: 1. Kakuszi
(Szent Gvörgy LE) 9 mp., 2. Zsombók (Szent László LE) Í0 mp. 4x100 m. staféta: 1. Szent László
54 mp., 2. Szent György 56 mp., 4x200 m.: 1. Szent
László 2 perc, 2. Szent György 2:6 p„ 4x400 m: 1.
Szent László 4:12, 2. Szent György 4:22 p. Magasugrás: 1. Báló (Szent Györgv) 156 cm.. 2. Bukovics (Hunvadi) 147. Távolugrás: 1. Terhes (Szent
László) 490, 2. Furus (Szent László) 483 cm P
Aczél Bóbert minoritarendi házfőnök beszéd kíséretében osztotta kl a dijakat.

fürdő betegnek gyógyulást, egészségesnek
üdülést nyújt. Prospekus és felvilágosítások
a Fürdőigazgatóság utján.
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— Nézze sógor ur, nem jobb volna, ha
kedves családját olyan levegőre vinné, amelyik tejes is, cukros is, meg húsos is. Jobban összeszednék magukat, ha mór egyszer
a levegőből kell megélni.
Margitot megfenyegették.
— Megint nem birsz a nyelveddel.
Fika szemrehányó pillantást vetett rá. Neki fájt a bu. A sógor ur edzettebb lélek volt:
mosolyogva nyelte a csipkelődő tréfát.
És meddig maradnak az olasz tengerpar4
on? — érdeklődött Margit.
A sógor tovább álmodott.
— Nyárára szerződéseim vannak Magyarországon. Akkorára bizonyosan
hazatérünk.
— Ha idejében indulnak.
— Persze, hogy idejében. Arra lesz gondom. Arra való a menetrend.
— N e m menetrend kell oda, sógor ur, hanem j ó lábbeli, mert az a tengerpart gyalog
mégis csak messze van.
A társalgásnak K á l m á n megérkezése
vetett véget.
— Hallod, Kálmán, a sógor ur Pestre utazik, ugy-e lehetetlen? Ilyen nagy ködben hamar elvéti az utat az ember.
K á l m á n a levegőbe csapott.
— Ugyan hagyjátok azt az örökös
utazást.
— Elkopik a lábuk — jegyezte meg Margit.
— N e m azért, de ha még mindjárt szalonkocsiban utaznak is: hová mennének innen?
Jobban szeretnek titeket máshol, mint
itthon?
fika felelt.
— N e m ugy van, Kálmán: Elemér
sógorodnak dolga van.
— Dolga lehet itt is, ha akarja.
Elemér sógor szomorúan mosolygott ezen
a falusi értelmetlenségen.
— Itt bajos, sógorkám. A z én összeköttetéseim csak a fővárosban vannak. Csak ott
érvényesíthetők. Kérlek a műterem.
— Itt is lehet miitermed.
— U g y a n hol?
— A végrehajtási osztálynál.
N e m értették. Kálmán magyarázott.
— U g y áll a bál, hogy m a azt mondja a
főnök ur: K á l m á n öcsém, nem tudnál valami jóravaló becsüst a végrehajtók mellé. Az
öreg Keserű Varga már kivénült. A múltkor
is egy kehes remondát csikónak becsült. A
kétajtós szekrényt pedig díványnak
nézte.
Különben is elnyomorodtak a lábai és azt
szeretné, ha a fölbecsülendő tárgyakat a helyébe hordanák. Tudnék én, főnök
ur
—
mondom. Kit ugyan? — kérdi. A sógort, az
Ilka nővérem urát. Nini, hát itthon van. Itthon ámf — felelem. Hát azt m o n d o m sógor,
hogy kapva-kapott rajtad.
A sógor arcán nem nagyon ragyogott
az
őröm az uj hivatalba való becsöppenéstől.
— Kérlek, nem értek én ilyesmihez.
— N e m az ördög. És ha nem értesz, baj is
iz. H á n y ember csiinálja azt, amihez
nem
ért? Miért volnál te kivétel? Mint művészt
eddig téged becsültek. Aztán te becsülsz
majd eleven és holt tárgyakat.
— De m o n d o m , hogy nem mesterségem.
— Idővel azzá válik: mester leszel benne.
És ha festői műremekeket foglalunk adóban
vagy illeték fejében, ki ért a megbecsülésükhöz: te vagy az öreg Keserű Varga?
— Mindenesetre énl
— Ha a vándorszínészek
rekvizit urnára,
garderobjára ráteszi a kezét a végrehajtási
osztály, ki érti jobban a becsértékét: te vagy
az öreg Keserű Varga?
— Természetes, hoev én.

— Akkor mitől félsz, sógor?
— Attól fél, hogy az ártánydisznőt összetéveszti a bakkecskével, vagy a szecskavágót gillotinnak nézi — okoskodott Margit.
— Nono, védte az urát Ilona, — 6 i* van
olyan nem mai gyerek, mint te.
Végre is a K á l m á n
kedvéért
mindenki
örült Elemér sógor uj hivatalának, csak rajta látszott meg, hogy nem bánta volna, ha
nagyobb szerencse éri ennél, ha érdemesebb, tekintélyesebb és népszerűbb hivatalba pottyantja a véletlen.
— N e búsulj sógor, hiszen lassan érünk
messzire. Lehet még belőled pénzügyminiszter is, ha igyekezel. Lásd, én is tanár szerettem volna lenni, aztán m é g mindig adókukac vagyok. De neim leszek mindig, fogadom!
Hogy milyen becsüs lett Elemér sógorból
annak idején, airól most ne essék szó. Elég
az hozzá, hogy a végrehajtók szerették, mert
egyik-másik pihenő helyen ugy el-el mulattatta őket, hogy m é g a hátralékban szenvedő adóalanyról
is megfeledkeztek.
Kósa
Gyurka bácsi maga is a legnagyobb megelégedéssel nyilatkozott róla:
— Ha ugy tudna inni, ahogy
füllenteni
tud, világéletében sem lenne józan: ez a sógor m é g lepipálna engem is.
A tél nyomorúságát meleg fészekben, vi-

I dám derűben úszta meg a család. Annyi változás történt mindössze, h o g y Margit kisasszonynak is kérője akadt az özvegyen m a
radt Kántor személyében. Lina tréfált vele— Azt hitted ugy-e, hogy milyen ennivaló
teremtés vagy? N e m vagy, fiacskám, innivaló vagy: lásd a kántor ur szeme megakadt
rajtad. Mikor lakodalmaztok?
(Folyt, köv.)

Biztosítási
Osztálya

APRÓHIRDETÉSEK
KOT
Bútorozott szobát keresek. esetleg teljes ellátással, zsidó családhoz.
„Fiatalember" jeligére.
Bútorozott
UCCAI SZOBA
garantált, féregmentes,
azonnal kiadó, esetleg
ellátással is. Somogyiiicca 22., emelet jobbra.

Négyszobás

lakás

kiadó Felsőtiszapart t.
sz. alatt. Tudakozódni
Pick szalámigyárban.
Egy szoba-konyhás lakás, viz, villany bent,
azonnal kiadó, Új-tér 6.
Háromszobás lakás für
dőszobával nagy verandával UjszegedLn Pozsonyi u. 3., hid
mellett aug. 1-től kiadó. —
Viz. villany bent. Bővebbet Tisza szálló iroda
Nagyobb uccai helyiség
gyümölcstárolásra is al
kalmas. Mars tér mellett. Szent Gellért u. 2,
kiadó.

Foglalkozás
Bejárónő hosszú bizonyítvánnyá 1 délelőttre
felvétetik". 3-tól 4-ig jelentkezés Mikszáth K.
u 21.
Kifutó fiút felvesz Lázár sütöde. Szabadság
tér 11a.
Jómunká* női fodráésegédet keresek a városi strandfürtőbe. Palkovits Károly, fodrász.

Kifutó leány felvétetik.
Czékuis, Széchenyi tér
5. sz.
Mindenes
SZAKACSNÖ
jó bizonyítvánnyal azon
nalra felvétetik. Hűtőház, Ilona-ucca.
1000 P kaucióval állásba helyezek becsületes
embert urileányt, vagy
.uriasszonyt pedig kaució nélkül is. Jelentkezni
fél 1-től 2-ig Tisza Lajos-körut 47., Blau nihaüzlet.
|

O k t a t á s

1

Pótvizsgára,
magánvizsgára, érettségire —
eredményesen.
olcsón
Szépkutinél, Margit u.

ADÁS-VÉTEL
Legmagasabb árat fizetek használt tárgvakért
és ruhákért. Csehó, Attila u. 8.
Használt 2 drb üvegezett ablak és egy nagy
asztaltüzhely jutányosán eladó. Tud.:
Kossuth Lajos sugárut 66.
Autó akkumulátor uj,
2x6 volt 100 ainp. óra
alkalmi vétel,
eladó.
Telefon 13—42.
Használt
— jóiknrban
lévő jégszekrényt vennék. Megkeresések —
nagyság és ármegjelöléssel Fisoher Mihály,
Újszeged, Magyar Kender.
Ócskavasat, fémet, magas árban veszek és eladok. Horváth vastelep
Párisi-körut 19a.

Budapesti értéktőzsde zárlat. A szerdai tőzsde ismét barátságos hangulatban nyitott. Kedvező terménykilátásokra a részvények és kötvények
iránti érdeklődés mindjobban erősbödött. A tor.
galom ugyan vontatottan indult és nyitáskor osak
a spekuláció és a Rima részvényekben volt az fislet élénk. Az első kötések általában emelkedő árakon cseréltek gazdát A tőzsdeidő későbbi folyamán a kereslet a bányapiacról a tőzsde egésa területére átterjedt és élénk üzlet mellett az értékek
árfejlődése fokozódott, számottevő áremelkedést
azonban csak a nehézipari részvények értek «1. A
tőzsde szilárd irányzattal zárt. Magyar Nemzeti
Bank 175.3, Magyar Általános Kőszén 414, Ganz
18.85, Egyesült Izzó és Szegedi kenderfonógyár —.
Zürichi derizaaárlat. Páris 2027, London 15 415
Newyork 307 egynvolcad, Brüsszel 51.925, Milánó
24.25, Madrid 42.025. Amszterdam 207.75, Berlin
123.75, Schilling 57.50. Prága 12.725, Varsó 57.75
Belgrád 7.00, Athén 2.90, Bukarest 2.50.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamat:
Angol font 16.95—1715, dán kor. 75.60-76.40. belga
56 90—57 50. cseh kor 13.30—14.20, dinár 780—
7.95, dollár 337.10-341.10, svéd kor. 87.30—88.20,
kanadai dollár 330.00—340.00, francia fran 22.302250, hollandi forint 228.85—230.85. lengyel zloty
-.-.
leva
4.00—4.15,
leu
280-300
tfra
29 90-30 25, (500 és 100 lirás bankjegyek kivételével). német
márka
.
, norvég korona
84 50 -85 40, osztrák sihilling 8000-8070. svájci
frank 110.70-111.65
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
Buza tiszai 77 kg-os 14.10-14.35, 78 kg-os 14.25-p
14.50. 79 kg-os 14.40—14.65, 80 kg-os 14.60—14.85,
felsőtiszai 77 kg-os 14.OOJ14.15, 78 kg-os 14.1514.30. 79 kg-os 1t.30-14.45, 80 kg-os 14.45—14.60,
dunatiszai, fejérmegvei, dunántúli 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 T. 10.75—11.25, zab I.
14.75—14.85, tengeri 11.65—11.80, tengeri 11.65—
11.85.
Csikágói terménytőzsde zárlat Buza tartott.
•Tul. 95 háromnyolcad—egynegyed
(95.5—háromnyolcad), szept. 96.25—egy nyolcad (96 egynyolcad—fél), dec. 97 háromnyolcad—egynyolcad (97
háromnyolcad—egynegyed). Tengeri jól tartott.
Jul. 67 (66.5). szept. 65.5 (64.75V dec. 60.5 (60.25).
Zab tartott. Jul. 29 hétnyolcad (29.5), szept. 305
(30.25), dec. 31 hétnyolcad (31 ötnyolcad). Rozs
tartott. Jul. 65 (64.5), szent. 65 (65), dec. 65 ötnyolcad (65 hétnyolcad).

