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Szegedi rejtelmek
Még nincs teljes pgy esztendeje, mikor a
tavalyi szabadtéri tapasztalatok, helyesebben
az észrevételek ós b e m o n d á s o k alapján,
amelyekkel ideg<>n látogatók tiszteltek meg
bennünket, szóvátettük a Templom-tér környékének egyes dolgait. Igen halkan és szerényen annak a meggyőződésünknek adtunk
kifejezést, hogyha már van Nemzeti Emlékcsarnok s ennek az emlékcsarnoknak a szobrai között szerepel Madách is, akinek halhatatlan
költői müvét véletlenül éppen azon
a téren adják szabadtéri előadásban, akkor
illenék, hogy a születési éve ne tiz esztendős tévedéssel s/erepeljen. Örömmel jelentjük, hogy a hibát már korrigálták. Nem tudjuk, ki csinálta, de mindenesetre 1813 fényes fekete számokkal ki van igazitva 1823ra. Ha a hollandus, aki ezt a hibát felfedezte, az idén visszakerül Szegedre, nem lesz
oka szidni a lexikonok megbízhatatlanságát.
Ugy látszik azonban, hogy
Semmelweis
Ignác, az anyák megmentője, nem irt szabadtéri darabot, mert őt még csak félig korrigálták meg. A születési dátumát kiegészítették r é s z b e n
a halálozás
dátumával.
Most ugyanis Semmelweisről meg lehet állapítani, hogy született 1818 július 1-én és
meghalt 1865-btn. Az ilyen meghatározás
legalább ~is~szoka ílan. Ha emléket állitimk
valakinek és arrti rávéssük életének adatait,
vagy megelégszünk az esztendővel, vagy kiírjuk a hónapot és napot, de
semmiesetre
sem csináljuk ugy, hogy a születésnél pontosak vagyunk, a halálnál ellenben egy kis
lazaságot engedünk meg magunknak. A rejtelmes kezet, amely megtisztelte Madáchot,
arra kérjük, szenteljen legalább akkora figyelmet Semmelweis emlékének is. Ő is a
nagy magyar értékek közé tartozik, akik a
kegyelet p o n t o s s á g á t is megérdemlik.
Azért emiitjük a r e j t e l m e s kezet, mert
igazán nem tudjuk, kihez kell instanciánkat
adresszálni a Nemzeti Emlékcsarnok
ügyében. Mikor 1931 legvégén kormányzói kézirat rendelkezett a Nemzeti
Emlékcsarnok
létesítéséről, az az intézkedés került bele a
statútumba, hogy uj szobrok az árkádok alatt
a jövőben csak egy olyan bizottság elhatározása alapján helyezhetők el, amelyben képviselve van a kultuszminisztérium, az akadémia, a város és a szegedi egyetem. Ez a
bölcs intézkedés vágta elejét annak az ötletszerűségnek, mellyel mifelénk uccák elnevezése körül szokták helyi nagyságok a hozzájuk közelállókat megtisztelni. A kormányzó
kézirat igy meghatározta, hogy milyen előfeltételek mellett kaphasson valaki szobrot
a Nemzeti Emlékcsarnokban. Arról a kézirat
nem
intézkedett, hogy
ki
tartozik
g o n d o z n i az emlékcsarnokot, melyik hatóság illetékes a pucolás elrendelésére és
irodalomtörténeti
lapszusok
kiigazítására.
Nyilvánvalóan nem is gondolták, hogy ez is
megeshetik.
Valahányszor az illetékességnek ez a nagyfontosságú kérdése felmerül és valaki észlelni mer valamelyes hiányosságot, a mérnökség megharagszik. A z ügyészség jogi analógiákat keres, de nem talál. A helyettes polgármester töpreng, de hiába. A polgármester megígéri a kérdés kivizsgálását, de rendszerint nem történik semmi. Azaz most történt valami, de — félig. Szeretnénk azért,
ha véere valahára rendeződnék a Nemzeti
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Emlékcsarnok j o g i h o v a t a r t o z a n d ó s á g á n a k kérdése, hogy legyen felelős
szerkesztője az ügyeknek, akit szükség esetén morális számonkérőszék elé is lehessen
állítani. Ezúttal nem akarunk kellemetlennek
tetsző kérdéseket felvetni és nem
akarjuk
megkérdezni, hogy ki cseréltette ki például
Eötvös és Trefort plakettjeit, ki változtatta
meg egyes szobrok elhelyezését, ott volt-e a
város képviselője, miikor elhatározták Kovacsics Márton és Ozorai Pipó szobrának felállítását, mert hirtelenében
nem
mernénk
tűzbe tenni a kezünket, hogy a torony alatt
nagyon sokan tudnák, hogy ki volt Kovacsics
és ki volt a Pipó. Mindössze azt kérjük,
hogy ha már kijavították Madáchot és félig
kijavították Semmelweist, pucoválják meg az
árkádok túlsó oldalán levő szobrokat is a szabadtéri játékok idejére.
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Ennél merészebb vágyaink már nincsenek.
Azt már kérni se merjük, hogy
indítsanak
nyomozást a Kolozsvári testvérek eltűnt sár
kányölő Szent Györgyének
előteremtésére
Annakidején Klebelsberg a középkor magyar
szobrászaténak ezt a csodálatosan finom emlékét két másolati példányban rendelte meg,
az elsőt Szegednek és a másikat, ha már
úgyis csinálják, Budapestnek. A
budapesti
szobor már áll a várban, de a szegedi még
mindig elrejtve lappang valamelyik raktárban. A talapzata régen áll, sőt már a repkény
is belepte. Nem tudjuk, mi legyen ez a repkény. Szimbólum, a reménység szimbóluma,
hogy mégis megkapjuk talán a szobrot, vagy
elrejtője a talapzatnak, hogy a szobor se jusson az eszünkbe. Ez a szobor is a szegedi
rejtelmek közé tartozik. Érdemes volna felderíteni.

\ francia kormaim (elles figyelmet leköti
az osztrák-agg

A szenátus ismét bizalmat szavazott a Bltim-kormánynak
Paris, junius 25. A szenátus ma délutáni ülésén D e b l o i s gróf interpellációjában a megtorlások politikáját tette szóvá és hangsúlyozta, bogy
a kormánynak a megtorlások felfüggesztésében
meg kellett volna előznie Angliát.
Utána Gerenger szenátor, a szenátus külügyi
bizottságának elnöke, elismeréssel
emlékezett
meg a kormány külpolitikai nyilatkozatáról.
A szenátusban D e 1 b 0 s külügyminiszter válaszolt a külpolitikai vitában résztvevőknek:
— A kormánynak egykéit gondja a francia béke és a nemzetközi biztonság. Csatlakozik minden
általános és ellenőrzött leszerelési rendszerhez. A
békéért való gondunk azonban nem zárja ki a
nemzet védelmére való gondoskodásunkat és fegyverkezésünket a szükséges szinten tartjuk fenn.
A középeurópai kérdés, elsősorban Ausztria ügye,
teljes figyelmünket leköti és érintkezésben maradunk valamennyi érdekelt hatalommal. Törökországnak Montreuxban előterjesztett kívánságát rokonszenvvel vizsgáljuk meg.
A szenátus 190 szavazattal 94 ellenében elvetette Tvemmery indítványát, aki a külpolitikai vita
lezárását kérte. A kormány a bizalom kérdését

nem vetette fel. Ezután 188 szavazattal 85 ellenében a szenátus bizalmi javaslatot fogadott el.

A francia tisztviselők visszakapják régi fizetésüket
Pária, június 25. A kormány tagjai mimsiztertanácsot tartottak, amely jóváhagyta a fegyverek
gyártásának államosításáról szóló javaslatot.
Vincent A u r i o 1 pénzügyminiszter javaslatot
nyújtott be, amelynek értelmében a Laval-féle
szükségrendeleteket, amelyek az állami alkalmazottak illetményeire vonatkoztak, visszavonják,
ezenkívül 1 millió frank hitelt szavaztak meg az
olimpiászra készülő francia csapatnak, egy másik javaslat 600 ezer frankot juttatott a barcelonai népolimpiászon résztvevő francia sportembereknek.

Kamatleszállítás
Paris, junius 25. A francia bank kormájryzöt^nácsa csütörtökön elhatározta, hogy a leszámítolási kamatlábat további 1 százalékkal, tehát 5
százalékról 4 százalékra szállítja le.

Izgalmas ülésszakot várnak Genfben
Eden párisi tárgyalásai Leon Biummal
London,
junius 25. Edén
külügyminiszter
csütörtökön elindult Genfbe, ú t j á t a francia,
fővárosban megszakítja, Párisban az
angol
nagykövetség vendége lesz.
A párisi angol nagykövetség a külügyminiszter látogatása alkalmából díszebédet rendez, amelyen hivatalos lesz Blum miniszterelnök és Delbos
külügyminiszter is. Az ángol
külügyminiszter ezalkalommal találkozik először a két francia miniszterrel.
Páris, junius 25. Le-bourgeti jelentés szerint
E d e n angol külügyminiszter Genfbe utazva,
délután fél 6 órakor a menetrendszerű London—Páris utasrepülőgéppel odaérkezett.
London, yunius 25. A négus ma délután
Genfbe utazott. A vonat indulása előtt a kövLkeZőket mondotta:

Remélem, hogy nem hiába megyék Genfbc.
A genfi palotaszállóban 15 szobát és egy
egész ebédlőtermet foglaltak le a négus és kísérete számára.

Viharos viták várhatók
Páris.
junius 25. Délelőtt összeült a francia minisztertanács, amelyen Delbos
külügyminiszter tájékoztatta a kormány tagjait, hogy
Franciaország a küszöbön álló genfi üléseken
n szankciók
kérdésében
milyen
álláspontra
helyezkedik.
Eden és Delbos csütörtökön este
együtt
utaznak
Genfbe.
Francia nolitikai körökben nagvfoku aggó
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z
dalommal néznek a küMöbön illó genfi
tv
nícakoziaok elébe. Könnyen Iehet6és:ea urcanis, hogy a népszövetségi ülésezésen viharos witákra kerül mafd tor annál a kérdésnél, hogv
elismrrjik-e
az olasz fennhatdsáoot
Abesszínia
fölött,
vagy sem? Valószínűnek Utazik azonkivül, hogy a szankciók vitája eorán »utomatikuean is szőnyegre kerül a népszövetségi
reform kórdéee.

Azonos nézetek...
Páris, június 25. B I u m miniszterelnök és
Delbos s Eden
külügyminiszterek csütörtökön este az angol nagykövetségen adott
estebéd alkalmával tanácskozást folytattak,
amelyről a következő hivatalos jelentést adták ki:
leon B l u m , Ivón D e l b o s csütörtökön este az angol nagykövetségen találkoztak Eden
külügyminiszterrel. A tanácskozás folyamán
megelégedéssel állapították meg, hogy nézeteik
azokban az elvi kérdésekben, amelyek Genfben előre láthatóan felmerülnek, azonosak.

„11 falunak nincs jobb
barátia, mint a pap"
Befejeződött az országos lelkészkonferencia

1936 jiinius 25.

II cseh külügyminiszter válasza
Kánya Kálmán külügyminiszter beszédére
Prága, június 25. A képviselőház külügyi
bizottságában K r o f f t a külügyminiszter válaszolt legutóbbi külpolitikai beszéde óta elhangzott interpellációkra.
Az egyik képviselőnek arra a megállapítására, hogy esetleg kedvezőtlen következményei
lehetnek Csehszlovákia barátságának SzovjetOroszországgal, a miniszter kijelentette, hogy
nem Ismer bolsevista veszedelmet.
A külügyminiszter ezután szóvátette K á n y a Kálmán magyar külügyminiszter legutóbbi beszédét, amelyben azt az aggodalmát
fejezte ki. hogy a cseh államvédelmi törvény
veszélyezteti a magyar kisebbségeket. Azt is
bejelentette, hogy a magyar kisebbség jogait
szükség esetén a Népszövetségnél emelt panasz
utján fit
igyekezik megvédeni.
Kroffta miniszter ezzel kapcsolatban igy
nyilatkozott:
— Bizonyítani felesleges, hogy az ilyen külföldnek szánt kijelentés akár jóhiszemű, akár
rosszhiszemű, nem téríthet le bennünket ar-

ról a megkezdett útról, amelyen országunk
biztonságát akarjuk megvalósítani. A cseh
köztársasági törvények kötelezőek az állam
valamennyi polgárára, tekintet nélkül azok
nemzetiségére, mintahogv a polgároknak nemzetiségükre való különbség'nélkül igényük van
a különböző törvények által ¡uttatott jótéteményekre is. Nem félünk a külföldről jövő bírálattól, mert semmiképen sem nyugtalanít
bennünket Kánya külügyminiszter fogadkozása
éi az eddig bejelentett panaszoktól sem félünk,
mert ez alkalmat ad nekünk arra, hogy tanulságos összehasonlítást tegyünk a nálunk és
a külföldön, például Magyarországon uralkodó
kisebbségi bánásmód között és erélyesen követeljük a teljes viszonosság érvényesítését a
magyarországi csehszlovák kisebbség számára
és hogy lássák, mint az már többször bebizonyosodott. hogy fogjuk fel mi és hogyan fogják fel Magvarországon a nemzetközi kötelezettség teljesítését.

BAUER ALADAR
jv

bookmaker Irodáia Feketesas u. 9. Tel. 29-48.

Fogariásokapafop-ésüoetőversenyekre elfogadtatnak.

Budapest, /unius 30. Az országos lelkészkonferencia csütörtökön fejezte be háromnapos tanácskozását. Dr. H o r v á t h
Alajos
mélykúti plébános az ideális falusi egyházközségről, S h v o y Lajos székesfehérvári püspök pedig a Liturgia missziójáról beszélt.
Az elhangzott előadásokhoz többen szóltak
hozzá. Végül dr. G 1 a 11 f e 1 d e r Gyula Csanádi püspök mondott köszönetet az elnöki
székből a konferencia előadóinak és résztvevőinek. Sajnálattal állapította meg, hogy a magyar közvélemény nem ismeri eléggé, hogy
milyen sok buzgóság és tevékenység rejlik a
(A Délmagyaromág munkatársától.) Csüpapságban nőnünk tavára. Swnt meggvőződétörtökön
este fél 7 óra tájban Szegedtől néhány
se, hogy a falunak nincs jobb barátja, mint a
kilométerre nagy vihar vonult végig, különöpap.
N g g y Gvula babtói plébános mondott kö- sen a Fehértó felett volt heves az orkán. A viszönetet ezután Glattfelder Gyula megyéspüs- hart hatalmas zápor és villámlás ki&érte. A
pöknek.
„
,
villám belecsapott a fehértói halgazdaság sziDélután a lelkipásztori konferencia résztve- vattyútelepébe, amely pillanatok alatt lángbavői Esztergomba utaztak,
borult. Értesítették a szegedi tűzoltóságot,
amely félórai megfeszített munka után megmentette a telepet a lángoktól, amelyek igy is
megrongálták a szivattyugépet és a motort.
Emberéletben nem esett kár.

II villám felgyújtotta
a fehértói halgazdaság
szivattyútelepét

Véget ért a szentesi
sztrájk

Szentes, junius 25. A szentesi építőipari
munkások négynapos sztrájkja ma véget ért.
A munkaadók az eddigi 26—28 filléres órabért
32—34 fillérre felemelték. A munkások holnao
reggel megkezdik a munkát.

A soproni sztrájk
Sopron, junius 25. Az építőipari munkásság
a munkát beszüntette, az egyeztető tárgyalások még nem vezettek eredményre. A munkaadók mereven elzárkóznak minden munkabéremelés elől. A munkabeszfintetők száma meghaladja az ezret.

Általános női hadkötelezettség Oroszországban
London, június 25. A Morning Post jelenti
Helsinkiből. A szovjethatóságok rövidesen bevezetik az általános női hadkötelezettséget. 3
mjllió nőt akarnak fegyveres szolgálatra ki*
képezni. A nőket ezer főnyi zászlóaljakba fogják, főképen a gépfegyver és kézigránát haszr
nálatára kioktatni, a legmegfelelőbbeket pedig a légi haderőbe osztják be. Már most is nagyon sok nőt soroztak be a rseka szolgálatába.
Különösen a titkos rendőrség politikai é* ka*
tonai kémhálózatában többen már p i S ki*
tüntetést is kaptak ilyen «olnáUtojeért.

Bz orkán pusztításai
Szentes, junius 25. Csütörtökön délután orkánszerü vihar vonult ej a város felett. Egymást érték a villámcsapások, amelyek nagy
károkat okoztak. A villám a város szérűskertjében is lecsapott és az ott felhalmozott szalmát felgyú jtotta. Kigyulladt Halász Szabó Fe-

Mulivanek Vilmos férj és fia, Malivanek Károly fájdalomtól megtört, de Isten akaratiban megnyugodott szívvel tudatják, hogy hosszú, súlyos betegség
után 1936 junius 24-éo a? Isten magához
szólította a hü feleséget, gondos édesanyát, szeretett leány, testvért, menyet,
sógornőt

Malivanek Vilmosné
szüi Jung Krisztinát

Drága halottunkat junius 26-án d. u. 4
órakor temetjük a közkórházból az evangélikus temetőbe
Emléke őrökké élni fog Mivünkban!

renc földbirtokosnak a zalotai határban levő
tanyája is, amely porrá égett. A kár meghaladja a 10 ezer pengőt. A vihar megrongálta a
telefon- és villanyvezetéket is és belecsapott a
református nagytemplom tornyába.
Csütörtökön délután Ujkécske határában is
heves vihar vonult el és a villám több helyen lecsapott. Igy becsapott C s á n y i Mátyás szőlőcsősz kunyhójába és az ott tartózkodó Csányi Mátyásnét halálra sújtotta. K
közvetlen közelében levő férjének nem történt
baja.
Csütörtökön délután óriási orkán
vonult
végig Egerben és környékén is. A felhőszakadást jégeső is követte és nagy kárt okozott, ti
dombokról lezuduló víztömeg több uccát elöntött. Eger közelében Felnémet és Felsőtarkány
községből árvízveszélyt jelentenek. Felnémeten
a domboldalról lezuduló viz bárom házat elsodort. Az Eger patak vízállása hatalmas mértékben gyarapodott.

II kereskedelmi miniszter
bécsi tárgyalásai
Budapest, junius 25. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az egyik délutáni lap csütörtökön megjelenj számában W i n c h k l e r István kereskedelmi és közlekedésügyi miniszternek Bécsben
folytatott tárgyalásairól olyan hireik jelenteje
meg, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy aa
ott folyó kereskedelmi tárgyalásokat, annak eddigi állását kedvezőtlen színben tüntessék fel.
Ezzel kapcsolatban illetékes helyen megállaz
pitják, hogy a miniszter elsősorban a huzatepnéa
értékesítése kérdését tárgyalja és nem csupán a
gyümölcs- és főzelékkivi tél ügyét. A tárgyalások
során semmiféle zavaró momentum nem merülf
fel és az eddigi kilátások szerint mindkét félnek
kielégítő megoldásra van reménye. A hét végén
kiutazó magyar küldöttségnek feladata csak ag
lesz, hogy Winchkler István kereskedelmi és koslek edésiigyi miniszter és az osztrák kormány
rntt létrejött megállapodások részleteit tárgyaljai
meg.

D É t M A' G y A R O R S Z X G

1936 junius 25.

3

Kedden választanak
a szegedi orvosok
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
orvoskamarai választások csütörtökön Budapesten megkezdődtek. Szegeden, illetve a szegedi körzetben junius
30-ára,
keddre
tűzték
ki a választásokat. A kamara előkészitő bizottsága a szegedi körzetben 870 orvost igazolt. mindössze öt orvost nem igazolt.
Kedden
tehát 870 orvos fogja, véleményét nyilvánítani,
hogy milyen
összeállítású
legyen,
©
szegedi
körzet
tisztikara,
A szavazás titkosan
történik. A vidékiek levélben, dupla, borítékban küldik el szavazatukat Szegedre, a szegediek személyesen
kötelesek
megjelenni
az előkészitő
bizottság Hungária-szállóbeli helyiségében.
A szavazás technikája az, hogv minden tisztségre be kell irni a megválasztani kivánt orvos
nevét, tehát nem listára
szavaznak az orvosok. Szegeden — mint jelentettük — hosszú
előesatározások után két lista alakult ki. Az
első látszik az .ismeretes helvzetben a legposszibilisabbnak. Ezt a listát az ..Egyesült
Kamarai Pártok Intézőbizottsága" adta ki.
Ebben a bizottságban a következő pártok foglalnak helyet: Szabadorvo6választók, a MONE
és az úgynevezett Középpárt, A bizottság a
következő listát indítja a küzdelemben:
Elnök az Orvosszövetség szegedi

fiókjának

elnöke, alelnök dr. Ditrói
Gábor, titkár dr.
Bereck Péter, pénztáros dr. Sándor
József, ellenőr dr. Debre Péter, ügyész dr. Vinkler
Elemér.
A második listát a MONE egy csoportja és
az Egészségpolitikai Társaság állította össze.
Ez a lista kevésbé gyakorlati embereket jelölt.
Az elnök személve itt is ugyanaz és ugyanaz
az ügyész is. dr. Vinkler Elemér. A lista a továbbiakban így alakul: alelnök dr.
Kramár
Jenő egyetemi tanár, titkár dr. Ernyei
Károlv,
ellenőr dr. Halasy
Antal, pénztáros dr. Patak?) Dezső. A csütörtöki helyzet szerint az
első listának jósolnak győzelmet.
_A szavazás kedden reggel kilenc órakor kezdődik. Az uj tisztikar írja ki a,z első közgvülés
határidejét.
A választmányi
tagokra
nézve a választás
már elintézettnek tekintendő, mert az idő rövidsége és más akadálvok miatt — mint ismeretes — csak a MONE-lista érkezett be. Ezen
a listán két OTI-főorvos és több tisztiorvos
szerepel. A MONE tisztikari listája éppen ezért a MONE-tagok
körében
sem keltett megnyugvást
és ezért is van nagvobb reménve a
győzelemre az egyesük
listának,
mely régi kipróbált vezetőket foglal magában.

\ Képzőművészeti Tanács helyesen döntött
a Dösök Kapnia fresköi oggében
Aba-Novák Vilmos csütörtökön Szegedre érkezett és bemutatta
művészi terveit — Ha megkapja a végleges megbízást, már a
jövő héten hozzá fog a freskók elkészítéséhez
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Csütörtökön reggel távirat érkezett Aba-Novák
Vilmos
festőművésztől dr. Pálfy
József polgármester
cimére, aki reggel Budapestre utazott. A kiváló
művész arról kívánta értesíteni a polgármestert, hogy a délelőtti gyorssal Szegedre érkezik, mert értesülve azokról a kifogásokról,
amelyek a Hősök Kapujához tervezett freskói
ellen elhangzottak, be szeretné mutatni a Képzőművészeti Tanács által elfogadott
freskóterveit.
A polgármester távollétében dr. Tóth
Béla polgármesterhelyettcs azonnal ad-hoc bizottságot
alakított a törvényhatósági bizottság tagjaiból, akiket sürgŐ6 ülésre hivott egybe.
Aba-Novák Vilmos saját freskó-tervein kívül magával hozta Marton
Ferenc festőművész
vázlatait is, amelyekkel szemben a Képzőművészeti Tanács az ő terveit fogadta el. Tizenkét órakor az ad-hoc bizottság ülésére meghívott városatyák közül mintegy húszan jelentek
meg a városházán, akiknek Aba-Novák
Vilmos
bemulatta a freskóvázlatokat
ós hivatkozva a felmerült aggályokra, megadta
munkájának részletes ismertetését Í6.
Elmondotta rövid előadásában, hogy amikor
megbízást kapott a freskótervek elkészitésére._ Szegedre jött és a helyszíni szemle alkalmával megállapította, hogy a freskó számára
kijelölt „donga-felületen" lehetetlen egy szempontból megkoncipiált képet elhelvezni.
— A donga statikus felépitettsége — mondotta
Aba-Novák — és az a tény, hogy a szimmetria
rsak megbontva érvényesül, adta meg azt a legkézenfekvőbb elgondolást, hogy a freskó megkomponálása alkalmával három szempontot vegyek
tel A kompozíció középső főalakja a feltámadt,
itélethirdető Krisztus, akinek alakja kinő a kilenc
harsonás angyal apokaliptikus képletéből.
— A dnngafetiilet bal alsó hajlatából kiindulva a ,.kegyelet"-et és „remény"-t érzékeltetem: özvegyek és árvák, valamint vigasztaló lelkipásztorok hódolnak a hősök emlékének. De nemcsak emléküknek hódolnak, hanem szent esküvel fogadják,
hogy a hősök áldozatos vérüket nem ontották
hiába. Ugyanott a hősi temető képlete: három
hant, három fakereszt, mint szomorú szimbóluma
címerünkben is előforduló, elvesztett hegycinknek
A középső hant elé helyezett rohamsisak, az isme-

reg vonul, körülötte pedig elszórtan nóhánv
csatajelenetet vázolt fel a művész. Megállapította a bizottság, hogy a nemzeti megújhodás
gondolatát a város már megörökítette
a csonka toronyra elhelyezett dombormű
emléktáblájával.
Ezután Aba-Novák Vilmos
oldal,freskóinak
megoldására, tettek egyesek módosító javaslatokat. Olyan kívánságok hangzottak el, hogv
ezeken az oldalfreskókon hangsúlyozza ki jobban a, művész az emlékmű szegedi jellegét, érzékeltesse a Szegedről
és a Szeged
környékéről rekrutálódott,
ezredeket,
valamint a szegedi hősök csatahelyeit,
Aba-Novák Vilmos kijelentette, hogv szívesen vállalkozik a vázlatok átdolgozására éfl
amennyiben lehetséges, honorálja az elhangzott módosításokat.
Végül dr. Tóth
Béla polgármesterhelyettes
az elhangzott felszólalásokból megállapította,
hogy
a bizottság teljes megnyugvással fogadja a Képzőművészeti
Tanács
döntéséi.

freskó-vázlataiból kétségretlen hős arca helyén piros felkiáltó jel, — mint- mert Aba-Novák
kizáró módon megállapította, hogv a
város
egy mementó...
— Az egész osoport felett két főangyal írásos válóban
komoly
értéket
képviselő
hatalmas
szalagot lenget: „Az nem lehet, hogy annyi sáv művészi
alkotáshoz
jut.
hiába onta vért". Ez a szalagmotivum a tervező
A bizottság ülése után dr. Tóth Béla polPogány Móric a homlokzaton elhelyezett plaszti- gármesterhelyettes közölte
munkatársunkkal,
kus szalagmotivumának refrénszerü Ismétlése. hogy
Ezt a mezőt lezárja egy esküre emelt jobbkéz:
a freskóvázlatokat a Kultúrpalotászimbóluma nemzeti hitünk életesen igaz voltában kiállítják
nak. A donga jobbszélén helyeztem el azt a jelenetet, mikor Horthy Miklós kormnyzó, mint veés ott a közönség keddig megtekintheti. Bezér lelkesíti önkénteseit, mutatván célt és irányt.
Vilmossal is, aki a követA vezért rohamlépésben követő önkéntes katonák széltünk Aba-Novák
kezőket
mondotta:
csoportja felett a másik két főangyal lelkesíti a
— A Képzőművészeti Tanácstól én tulajdonkécsoportot, amit az általuk lengetett szalag felirata
is jelez: „Magyarok! Hőseink áldozatos vére kö- pen jogérvényes megbízást kaptam a bemutatott
telezi' A vezér az élen halad, előtte az uton tö- és elfogadott freskók elkészítésére. Meg is kezdtem már a szükséges kartonok készítését, amikor
viskoszoruk jelzik a tragikusan nehéz utat. Ez a
i
értesültem
róla, hogy Szegeden bizonyos aggályok
felirattal ellátott szalag a bal alsó szélen indul
lassú ritmussal, átölelve a hit jelképét, a keresz- merültek fel. Erre abbahagytam a munkát, mert
tet, majd fokozódó lendülettel teljesedik iwé, di- nem akartam, hogy megbízatásom ellen bárkinek
namikusan kifejezve a vezér lelkesítő parancssza- is kifogása lehessen. Különben örülök annak, hogy
ezek az aggályok felmerültek, mert azt látom bevát.
lőle, hogy "a szegedi közönségben meg van a tárgy
iránti érdeklődés. Ha a Képzőművészeti Tanács
Aba-Novák Vilmos bemutatta, ezután a. két
gyalogjáró feletti kisebb dongákra készitet.t, határozatát hivatalosan is tudomásul veszi a vá
ros közönsége, ami azt hiszem, most már akafreskó-vázlatait is.
dálytalanul megtörténik. az»nnal folytatom az előAz ad-hoc. bizottság tagjai megtekintették a
készületeket. Valószínűleg már a jövő héten lejövázlatokat és megvizsgálták Marton
Ferenc
vök Szegedre és megkezdem a freskók festését. A
freskó-vázlatait is. majd egymásután felszólalmunka valószínűleg öt-hat hétig tart.
tak és egyértelműen megállapitották, hogv
Elmondotta még Aba-Novák. hogy nagyon sze
rette volna, ha mozaik-megoldá't alkalmazhatott
a Képzőművészeti Tanács helyesen
volna, de ez a hozzávetőleges számitások szerint
döntött,
nem kevesebb, mint száznegyvenezer pengőbe került volna.
amikor Aba-Novák Vilmos művészi tervét fogadta. el kivitelre.
Megállapitották,
hogv
Marton Ferenc tagadhatatlanul ügves
terve
nem fejezi ki azt a, gondolatot,
amit a város
a Hősök Kapujával kifejezésre kiván juttatni.
A Marton-féle freskó inkább a nemzeti megújhodás, vagy a nemzeti hadsereg megteremtésének szimbolizálására lenno alkalmas, mint a
Budapest,
junius 25. Gömbös
Gyula minisztizenkétezer szegpdi hős emlékének megörökítésére. Kompozicióiának főalakja a kormánv- terelnök, aki május 14-e óta betegszabadságon
birtokán
tölti
pihenőjét,
zó, akinek lovas alakja előtt a nemzeti hadse- van, nagytétényi
egészsége napról-napra javul. A miniszterelnök
Sxéchenyl NezI
Péntektől vasárnapig
szabadsága szombaton jár le. Hir
ezerint
A szezon legjobb vígjátéka
Horthy
Miklós kormányzó ujabb
hat
héttel
í fogja
meghosszabbítani
a miniszter elnök szaGyula helyettese további >
; badságát" Gömbös
fősz. Ciaudett« CoEbertésM. Deuglas 5, 7, s i is Darányi
Kálmán marad.

fl miniszterelnök
betegszabadsága

A titkárnő
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A szegedi törvényszék Szeghalmon
börtönre ítélte a körösladányi
kaszásvezetőket
Szeghalom.
junius 25. A szegedi törvényszék
tanácsa csütörtökön délelőtt hirdette
ki Szeghalmon Ítéletét a kőrösladányi kaszáskeresztesek bünperében.
A törvényszék a letartóztatásban lévő nvolc
elsőrendű vádlott közül Guruezi
Sándort héthónapi
lörlönre,
háromévi
hivatalvesztésre
és
politikai
jogainak
felfüggesztésére
ítélte. Szatmári Gyula hathónapi
börtönt
kapott és melléktüntetésképen háromévi politikai
jogvesztést, Nagy
Istvánt,. Mikó Józsefet, H.
Szabó
Imrét és Lakatos
Imrét egyenkint
másfélhóna-

pi fogházra
és egyévi hivatalvesztésre ítélték.
Komoróczki
Istvánt és Kiss Gyulát a törvényszék felmentette
a vád alól ós elrendelte azonnali szabadlábrahelyezósüket. A többi tizenhét vádlott egyenkint nyolcnapi
fogházbüntetést kapott, ezek büntetésének végrehajtását
részben felfüggesztették.
A törvényszék az összes vádlottakat
szabadlábra
helyezte,
csak Guruezi fogvatartását
tartotta fenn. A vádlottak kivétel nélkül megnyugodtak az Ítéletben, Guruezi fellebbezett
fogyatartása miatt.

A jövő héten megjelenik
az export-barack
A rekordtermés

és az értékesítés

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi
határ az idén ugyancsak kitesz magáért. A gyümölcsfák ágai roskadoznak a bő termés alatt,
szakértők szerint hosszú évek óta nem volt olyan
bő termésre kilátás, mint ebben az évben, amikor
az időjárás kivételesen kedvezett a gyümölcsösöknek. Igen jó termé« volt többek kőzött meggyben is, de ennek ellenére a meggy ára eléggé tartott volt, ami jórészt a konzervgyáraknak tulajdonitható. A gyárak ugyanis leküldötték embereiket Szegedre és a bevásárlók elég magas áron vásároltak meg minden kapható mennyiséget. így az
áraikban később sem törtéint nagyobb arányú lemorzsolódás.
A jövő héten megjelenik a szegedi piacokon
az

exportbarack,

4mely az elkövetkezendő hetek legnagyobb cikke
lesz. Barackban is olyan termésre van kilátás,
amilyenre igen régen nem volt példa. Az öreg
gazdák sem emlékeznek arra, hogy Szeged környékén mikor volt ennyi és ilyen jóminőségü barack.
Különösen Alsötanya tesz ki magáért. Az idei baracktermés a tavalyi gyenge eredményhez képest
sokszorosan megnövekedett és éppen emiatt előtérbe lépett a termés értékesítésének kérdése is.
A helyzet az első pillanatra nem olyan aggasztó, aminek több oka is van. Elsősorban az, hogy a
nyugati államok gyümölcstermése gyengébb volt,
szemben a magyar gyümölcs majdnem rekordhozamával. Ennek következtében
nagyobb külföldi keresletre lehet számítani.
A mult esztendő óta a barackpálinka ázsiója is
megnövekedett, külföldön a finom barackpálinka
iránti kereslet egyre jobban erősödik. Ismerünk
szegedi céget, amely Amerikával folytat tárgya
lásokat a barackpálinka exportálására. Bizonyosra vehető, hogy ebben az esztendőben a szeszfőzőcégek is nagyobb mennyiségeket fognak átvenni.
De jelentős vevőként jelentkezik a sok konzervgyár is, amelyek a mult esztendei gyenge termésből nem igen láthatták el magukat kellőképen. A
konzervgyárak most fokozott üzemmel fognak dolgozni, igyekeznek majd nagyobb mennyiségeket
beszerezni az idei termésből. Köztudomásu, hogy
nagyon jó, nagyon bő termésre szűkebb esztendő
következik, különösen áll ez a barackra, amely
rendszerint csak két esztendő múlva képes hasonló nagyobb termésre. Mindezek az okok remélni engedik, hogy az idei termést értékesíteni
lehel, mégpedig jó áron. Néhány hónappal ezelőtt
már megindultak a barack-lekötések. Értesülésünk szerint Kecskemét két héttel ezelőtt még 12
fillérjével kötötte le a barack kilogramját, ujabban minimalizálta az árakat, kilónkint IS fillérben.
A Délmagjarország munkatársa ellátogatott a

gondjai
Szegedi Gazdasági Egyesületbe, ahol régen volt
annyira vidám és derűs a hangulat, mint most.
A gazdák napról-napra jobbnál-jobb
terméseredményeket jelentenek.
Beszélgettünk dr. H u n y a d i-V a s Gergely országgyűlési képviselővel, az egyesület elnökével,
aki kérdésünkre a következőket mondotta:
— Az idei gyümölcstermés hasonlíthatatlanul
jobb, mint a tavalyi volt. Már a cseresznye és a
meggy is szépen fizetett, igen sok cseresznyét vittek el Szegedről, átlag számitva minden helipia.
cos napon legalább 50 métermázsát. Az értékesítésre vonatkozólag még nem sokat tudunk, meg
kell várnunk a következő hetet, amikor az exportbarack megjelenik a piacon. A Külkereskedelmi
Hivatal
hütőkocsis vagonokat
vett kölcsön, hogy az exportra a különleges kocsik rendelkezésre álljanak. Az előkészületek tehát
megtörténtek. Idén Alsó- és Felsőtanya ontja ma jd
a gyümölcsöt. Nemcsak barackból várunk óriási
termést, hanem szilvából is.
_ A szőlőre vonatkozólag minden jóslás korai még, ha azonban nem változik a helyzet, akkor a szőlő Is igen bő termést fog adni. A barack
kérdése kissé aggodalomra kelt bennünket. Ugyanis
olyan mennyiségű termés mutatkozik,
hogy azt teljes egészében bajosan lehet
majd elhelyezni.
Reméljük, hogy Svájc nagy fogyasztóként fog jelentkezni. Véleményem szerint forszírozni kell a
belső fogyasztást; Szeged eddig is sokat szállított
Tiszántúlra, azt hiszem, hogy az idén is nagy piacot lehel ott is biztosítani a szegedi gyümölcsnek.
Általában véve optimisták vagyunk, az értékesítés
meg van szervezve, de természetesen, minden attól függ, hogy miképen fog viselkedni a piac a barack megjelenése idején. Szegeden a gyümölcstermelők ügyeivel kél szervezet foglalkozik, a mi
egyesületünk gyümölcsszakosztálya és a Gyümölcstermelők Egyesülete.
Arra a kérdésre, hogy
a gazdák
hogyan vélekednek az idei termésről, az egyesület elnöke a következőképen felelt:
— Természetes, hogy a szép termés örömet
okoz minden gazdánál. Remélik, hogy idén sikerül magukat kissé rendbehozni, számítanak arra
is, hogy talán tudnak majd adósságot fizetni,
gazdaságukat is némileg rendbehozhatják — minden attól függ azonban, hogy az értékesítés ugy
történik-e, ahogy azt várjuk. Miután még eddig
nem volt baj, egyelőre nincs okunk kéttelkedni abban, hogy az értékesítés körül számottevő nehézségek lesznek.

1930 junius 25.

A

szobrász
és 20 venqő

(A Délmagyarország munkatársától.)
Bál i n t József 21 esztendős gyári munkást lopás miatt az ügyészség csütörtökön a törvényszék elé állította. Nemrégiben követte el a lopást A l b r e c h t Sándor Zákánv-uccai lakós,
szobrász sérelmére. Bálint egyidőben Albrecht
alkalmazásában állott és altkor, a szobrász
feljelentése szerint egyizben feltörte Íróasztala
fiókját és onnan 20 pengőt vitt el, máskor pedig egy sereg ruhaneműt emelt el, amikor a
szobrász valamiért hazaküldte őt. Bálint az
Íróasztal feltörését tagadta. Azzal védekezett,
hogy a szobrásznak a jelzett időben egyáltalán nem volt pénze, kenyérre is alig tellett,
nemhogy 20 pengője lett volna az Íróasztalában. A másik lopást elismerte és azzal védekezett, hogy kevés volt a keresete, azért követte el. Kihallgatták a szobrászt, aki azt állította, hogy abban az időben igenis volt pénze,
azt az íróasztal fiókjában tartotta. Bálint azután. mikor egyedül volt a tokásban, a fiókot felfeszitette és a pénzt elvitte. A bi' ág
azonban az Íróasztal fel feszítését nem vette
heigazoltnak, ezért Bálintot ez alól felmentette, de bűnösnek mondotta ki a másik lopásban és ezért 15 napi fogházra Ítélte.

Asc olvasó

rovata

Mélyen tisztelt Szerkesztőség! Az Aigner-telepi
iskolából apró nincsetlenek indulnak el a göröngyös, szolgaságos, korán vénitö útra. Apró nincsetlenek, akiknek nagyon-nagyon sokszor nem
jut meleg leves, meleg ruha, meleg szoba.
Életbe indulásuk előtt lázas izgalom szállta
meg őket. Valamit kellene venni az igazgató bácsinak bucsuemlékül. Igen, kellene venni, de mit?
És miből? Miből? Végre hetekig tartó tanácskozás után megegyeztek egy gyönyörű tintatartóban.
Egy olyan szép tintatar+óban, amilyen szépet csak
egy kis nincsetlen senkicske gyermeklelke tud elgondolni. Ara borzasztó sok
!>8 fillér...
Negyven apró, szegény gyermek adta össze szive kincsét, szeretete bálája zálogát, hatalmas vagyonát: 2—2 fillérét! S a kis nincsetlenek lelkének, szivének istápolója a gondos, szerető pedagógus, a Kárpátokat járó, orosz mezőket róvó régi katonának, ajka megrándul és szeméből kibuggyan a meghatottság legdrágább kincse, csülogó könnye.
Tart a búcsúzkodás. Héhn János igazgató kötelességről, becsületről beszél egy szegény hazanák
küzdéséről. Kárpátokról, Szibériáról é s . . . Sírnak a tanitók. sirnak a szülők, sirnak a gyermokek is.
Negyven gyermek kézcsókkal, könnyes szemekkel búcsúzik. Nagyon-nagyon gyönyörű megható
ünnep volt. Pedig nem voltak ott rangos előkelőségek, csak roskadó, öregedő szülők, tanitók és
gyermekek; pálmák és babérok sem voltak, csak
egyszerű szierény kis parasztvirágok, amolyan
szegényes kertek kis hajtásai. Ez a megható, feleithetelen ünnepség összeesett az igazgató-tanitő
30 éves szolgálati jubileumával.
Tisztelettel: Hálás szülök nevében K. M.

üefozéshez
Fehér befőttes üveg:
05
0.4
lit.
0.25
3 drb --78
4 drb —.88
drb.
5 drb -.88
Zöld befőttes üveg:
05
04
lit.
0.25
3 drb —-.68
drb
5 drb —.78
4 drb -.78
Fehér babos üveg:
075
lit.
0.3
05
-.78
3 drb —
drb.
5 drb - 88
4 drb —.88
Zöld babos üveg:
05
0.75
lit.
03
4 drb—78
3 drb —- . 0 8
drb
5 drb — 78
Patent befőttes üveg 75 mm:
0.75
05
lit.
0.3
drb. -.88
-.98
„PÁRISI" befőző hártya t levél
15 fillér
„KRISTÁLY" befőző hártya 1 levél 18 fillér
Befőző pergament 3 iv
24 fillér
Befőtt kötöző spárga 1 gombolyag
17 fillér
Patent üveghez gumi
8 és 6 fillér

PÁRISI
SBÜ5Y ÍRORÍZ RT.
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Folytatják a vizsgálatot
a halálos
fogmütét ügyében
A boncolás eredménye szerint
nem történt orvosi műhiba
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Jelentette a Délmagyarország,
hogy a napokban tragikus körülmények között meghal.t Makra
Ján o s ^ esztendős mészárossegéd. Holttestét a
sebészeti klinika jelentése alapján felboncolták. A törvényszéki boncolás során nem állapították
meg, hogy orvosi
műhiba
történt
volna a foghúzással
kapcsolatban,
hanem csupán azt konstatálták, hogy a halált vérmérgezés okozta
és hogy a vérmérgezés kiindulópontja az a tdlyog
volt, amely a
szerencsétlen
ember állkapcsán
keletkezett.
A törvényszéki
orvosszakértők arra vonatkozólag, hogy Makra János haláláért kit terhel a felelősség, nem
nyilatkoztak, hanem azt a véleményt terjesztették a vizsgálóbíró elé, hogy ennek megállapítására tüzetes vizsgálat és a körülmények
alapos ismerete szükséges. A vizsgálatot folytatják, igyekszenek megállapítani, hogy terhel-e valakit felelősség Makra János halála
miatt, vagy sem. A tragikus sorsú legényt
Szatymazra vitték é6 ott nagv részvét mellett
tegnap temették el.

Liszt Ferenc emléke
a felsőházban
Tizenkét törvényjavaslatot letárgyaltak és elfogadtak egy óra alatt
Budapest,
junius 25. A felsőház csütörtökön délelőtt ülést tartott gróf Széchenyi
Bertalan elnöklésével. Az ülé6 napirendjén 12 kisebb
törvényjavaslat
szerepelt. Az első a Liszt
Ferenc emlékét
megörökítő
2 pengős
ezüstérmék veréséről szóló javaslat volt, amelynél
Balogh
Jenő szólalt fel. Rámutatott
arra,
hogy a X I X . század a magyar égboltozaton egész csillagtábort termelt és e nagv zsenik közé tartozott Liszt Ferenc is. akinek magyarságát
még mindig
kétségbe
akarják
vonni.
Pedig 5 magyar állampolgár volt, szülei magyar honosok voltak, de eltekintve ettől, világos, hogy Liszt
Ferenc magyar
érzését
egész
életén át nyilvánította.
Nagv müvei Pozsonyban és Sopronban készültek. I t t aratta első
nagy sikereit és külföldi turnéiról mindía
nagy
honvággyal
és szeretettel
tért vissza
hazájába.
A magyar érzéseit élénken dokumentálja számos nagyöeszegü adománya ie, valamint az,
hogy elfogadta a budapesti Zeneakadémia igazgatói tisztét, amelyet élete végéig betöltött.
Balogh Jenő felszólalása után a felsőház a
törvényjavaslatét elfogadta.
A z egyes birói
eljárásokban
a törvénykezési illetéknek átalányban lerovásáról szóló
törvényjavaslat tárgvalása következett.
Láng
Lajos helyesnek találja a javaslat elgondolását, de megállapítja, hogy ez csak
kísérlet,
amelynek helyességét a gyakorlat fogja megmutatni és akkor kell majd eldönteni, hogy milyen következtetéseket vonjanak le belőle.
Lázár
Andor jgazeágügyminiszter
kijelentette, hogy a javaslat ténvleg csak kísérlet,
melyet, ha beválik, szélesebb körben kiterjesztenek.
Ezután a felsőház a napirenden lévő tiz törvényjavaslatot,
vita nélkül
elfogadta.
Az ülés
11 óra után ért, véget .

RAFFAY-ÉTTEREM
árnyas, hövö« kerthelyiségében l e g j o b b a n izlik a
h a l p a p r i k á s I Ma és minden pénteken egész napon
At, rendelésre b á r m i k o r. Ebédre, vacsorára társas
összejöveteleket elfogadunk.
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A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 31.0, a legalacsonyabb 202 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 759.1, este 759.5 mm. A levegő páratartalma reggel 76, délben 55 százalék. A szél
iránya északkeleti, erőssége 2—5.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Északnyugati szél, főként a
délutáni órákban zivatar, esetleg jég is. A hőmérséklet főként keleten még kiissé csökken.

— Felállítják a tanyai szegénykatasztert. Dr.
P á l f v József polgármester utasítására a népjóléti ügyosztály a napokban megkezdi a tanyai szegénykataszter összeállítását. A szegenykataszter célja az, hogy a város népjóléti
ügyosztálya a jövő évben, ha szükség lesz rá,
ne kezdjen készületlenül a tanyai Ínségesek
megsegítéséhez, mint ahogyan ebben az évben
készületlenül hárult ez a feladat a város hatóságára. Egyelőre elhatározott szándék a városházán, hojjjy a tanyai gyermekek segélyezését mindenkeppen fenntartják a
jövő évben
is, mert a szalonna-uzsonnák igen jól beváltak a tanyavilágban. A népjóléti ügyosztály
megbízottai a napokban már ki is vonulnak a
tanyák közé és a tanyai szegénykataszter felállításához szükséges adatokat a helyszínen
gyűjtik össze.
— Letette az esküt az a j múzeumigazgató.
A törvényhatósági kisgyűlés legutóbbi ülésén
— mint ismeretes —, dr. C s a 11 á n y Dezsőt
választotta meg a szegedi kultúrpalota igazgatójává. Az u j múzeumigazgató
csütörtökön
délben Szegedre érkezett és föl akarta keresni
dr. P á l f v József polgármestert, hogy az eskütétel időpontját és a hivatalátvétel részleteit
megbeszélje vele. A polgármester
azonban
reggel elutazott, igy dr. Csallány Dezső dr.
Tóth Béla polgármesterhelvettest kereste föl,
aki azonnal kivette tőle a hivatalos esküt. Az
uj múzeumigazgató julius elsején foglalja el
hivatalát.
— EOY SZÁM... Londonból jelentik: Hamido
Mohamed El Alf alexandriai munkás kőolajjal leöntötte és meggyújtotta ruháját. Haldokolva vitték
kórháziba. Azért akart meghalni, mert megtakarított pénzén 10 shillinges sorsjegyet vásárolt,
amelynek száma csak egy számmal volt magasabb, mint az a sorsjegy, amely 50 ezerfontos nyereményt nyert.
— Cukorbetegeknek Trés farín Márkusnál.

Hathósasira Ítélték
a röpiratos Seme Lászlót
Győr,
junius 25. A gySri Ítélőtábla
Sádytanácsa csütörtökön tárgyalta Deme
László
nyugalmazott százados ismeretes bűnperét.
Deme Szombathelyen „Legitim
királyság"
címmel röpiratot adott ki. „Forradalmak, forradalmi hŐ6ök kultusza" című cikkében azt állította, hogy a magyar állam és nemzet olyan
felelőtlen elemeket tisztel nemzeti hősökként,
akik egyéni hiusáaból.
haszonleső
célból
az
uccai csőcseléket
forradalmasitdttták.
A 48-as
magyar szabadságharcot Kun Béla forradalmával azonos forradalomnak nevezte.
A győri törvénvszék március 30-án tartott
tárgyalásán a magyar állam és nemzet megbecsülése ellen sajtó utján elkövetett bűncselekmény miatt hathónavi
fogházbüntetésre,
azonkívül hivatali
és politikai
jogainak
három évre való elvesztésre
ítélte Deme
Lászlót.
A fellebbviteli táblai főtárgyalás csütörtökön délben egy órakor kezdődptt. Másfélórás
tanácskozás után a tábla kihirdette ítéletét,
amelyben Deme Lászlót kétrendbeli,
a
magyar
állam
és nemzet
megbecsülése
ellen
irányuló
vétség miatt
hathónapi
fogházbüntetésre
Ítélte. Mellékbüntetést nem szabott ki a bíróság.
A vizsgálati fogsággal négy hónapot
és 24 napot kitöltöttnek
vett a birósáa.
Usrv az ügyész,
mint a védő fellebbezett.

— 133 magyar diák közül — 17-ct engedtek
át. Temesvárról jelentik: A román hatoságok
néhány hónappal ezelőtt a temesvári katolikus
gimnáziumot megfosztották nyilvánossági jogától. Ennek az lett a következménye, hogy a
tanulóknak román tanárok előtt kellett vizsgázniok. Az intézet növendékeit magántanulóknak írták be a román állami fiugimnáziumban és a vizsgáztatást ennek az intézetnek román tanári kara végezte. A román tanárok 133
magyar tanuló közül csupán 17-et engedtek át
a vizsgán, a többit egy, vagy két tantárgyból
megbuktatták. A tanulók szülői elhatározták,
hogy hivatkozva a középiskolai oktatási szabályzat 150. pontjára, megfellebbezik a vizsgaeredményt. Az elbuktatott növendékek közül
44-en nyújtottak be ilyen fellebbezést. A fellebbezéseket most tárgyalta a gimnázium román tanári kara, amely a fellebbezést egytőlegyig elutasította.
— Eltemették Surányi Miklóst. B 'dapestrBf
jelentik: A Kerepesi-uti temetőben n fővároa
által adományozott díszsírhelyen csütörtökön
délután nagy gyászoló tömeg jelenlétében eltemették S u r á n y i Miklóst, a kiváló írót. A
Kisfaludy-Társaság
nevében
Voinovich
Géza mondott búcsúztatót, a Janus Pannonius
Társaság nevében H a l a s y-N a g y
József
pécsi egyetemi tanár beszélt, a kiadó cég búcsúját H e r e z e g Ferenc tolmácsolta, búcsút
vették a halottól az Otthon írók és Hírlapírók
Köre, az Újságírók Egyesülete, a Színpadi
Szerzők Egyesülete s az írók Gazdasági Egyesülete képviselői is. A gyászszertartást az elhunyt volt tanára. Bittér Illés clairvauxi apát
végezte.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este
7 órakor. Hétköznapi istentisztelet reggel fél 7
órakor, este fél 8 órakor.
— Miskolcon felépül az első gáz- és bombabiztos posta. Miskolcról jelentik: Miskolcon
épül fel az első bomba- és gázbiztos fedezék.
Május közepe óta folyik az u j postapalota építése, amely az ország egyik legmodernebb postapalotája lesz. A postapalota alatt gázbiztos
és bombabiztos fedezék is épül kizárólag a személyzet számára. A fedezékeket távíróval, telefonnal és minden szükséges más eszközzel is
felszerelik, hogy esetleges támadás idején is
lebonyolíthassák a posta forgalmát. Az egyik
földalatti terem 54 négyszögméternyi, a másik
40 négy szögméteres területű lesz. A teteje egy
méter vastag, rendkívül erős, különféle anyagokból készült és rétegenkint különféle nehezebb szerkezetekből áll. A menyezet teherbiró
képessége 3000 kilogram
négyzetméterenkint
és feltétlen biztos védelmet nyújt ugy a légi
mint gáztámadás esetére is.
— Erdélvben irtják a magyar feliratokat.
Kolozsvárró jelentik: A marosmegyei megyefőnök többszöri utasítása ellenére, hogy ne
bántsák az ártatlan kapufeliratokat, a román
csendőrök minduntalan eltávolítják a magyar
kepufelirások évtizedes és évszázados jelmondatait. Legutóbb lekaparták egy kapuról: „Az
én házam az imádság háza" felírást.
— Rákosi Mátyás összbüntetése: életfogytiglani fegyház. Budapestről jelentik: Rákosi Mátyás volt népbiztos ügyével — akit álbmfelforgatás büntette címén nyolc és félévi fegyházra ítéltek, majd tavaly életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtottak kommün alatti hiincselekernényekért — csütörtökön foglalkozott q,
budapesti büntetőtörvénv6zék, Rákosi védői
összbüntetés kiszabását kérték. Rákosi jelenleg
a Csillagbörtönben tölti büntetését. Az iratnlc
ismeftetése után a bíróság kihirdette ítéletét,
amely szerint a korábbi jogerős ítéleteket, hatályon kívül helyezte és Bákosit összbüntetésiil életfogytig
tartó fegyházra
ítélte. A büntetés 1927 május 25-től számit. Az Ítéletben
az ügyész és a védő is megnyugodott.

Délmagnarország
KölcsöMfönuYtár
Anuaga legnagqobb,
előfizetése legkisebb!
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4 nyaralás tízparancsolata
I. Nappal utazz és éjszaka pihenj. A világ legragyogóbb paradicsoma is undok, ha álmosan és
összetörve pillantod meg. Éjszaka csak akkor
szállj vonatra, ha pénzed van arra, hogy hálókocsit bérelj.
II. Senkise vásárolt még magának sarokházat
azon a pénzen, amit vasúti hordárokon spórolt
meg.
III. Ha fürdőhelyen észreveszed, hogy egy hölgy
és egy ur bizalmas együttlétben kerülik a társaságot, gondolj arra, hogy hasonló helyzetben te is
a pokolba kívánnád azokat, akik estenként a
bridgeproblémákkal gyötörnek.
IV. A borravalóról ne feledd el: ez a személy.
r.et fizetése. Néhol tiz hónapig élnek abból, amit
két hónap alatt megkeresnek. Senkitől se kivánj
ingyen munkát, aminthogy te se dolgozol ingyen.
És még egyet: a borravaló a legjobb befektetés,
néha többet ér, mint a leghíresebb gyógyforrás
V. Sohase adjál magadnak nagyobb cimet, mini
¿mi megillet. Ezt elvégzik helyetted — borravalód arányában — a pincérek és a portás.
VI. Ha játékkaszinóba kerülsz, sohase tegyél
magyar újságot a zsebedbe. Ennek első eredménye, hogy egy letört „honfitársad" megpumpol.
VII. Sohase dőlj be „holtbiztos" szisztémának.
Feltétlenül elvérzef Ha játszol és nyersz, gyorsan
hagyd abba a játékot. De hagyd abba akkor is, ha
vesztei.
VIII Ha véletlenül hozzájutsz előkelő hotelek
koffercéduláihoz, gondolj arra, hogy a nizzai
..Negresco" melW nem illik a goiserni ..Hotel zur
Post".
IX. A vasúton lehetőleg ne köss ismeretséget és
sohase politizálj.
X. Elutazásod előtt nézd meg az útleveledet és
pénztárcádat. Csak akkor utazz el, ha mind a
kettő rendben van. Ne felejtsd el, hogy amiként
te se adnál kölcsönt külföldön senkinek, téged se
fognak kisegíteni. És ne neheztelj meg a barátaidra, ha azoknak éppen akkor fogy el a pénzük, amikor te kölcsönt kérsz...
— Tunyogi Csapó János reálgimnáziumában a
heiratkozások az 1936—37. iskolai évre folyó hó
26-án, 27-én és julius 2-án és 3-án lesznek, mindenkor délelőtt 8—1 és délután 3—5-ig, az igazgatói
irodában (Vásáihelyi-sugárut 2. sz.). A szeptemberi pótbeiratások alkalmával csak az esetleges
üres helvckre lesz felvétel.
296
— MITNKAKftZVETITÉS. A Hatósági Munkaközvetítő Hivatal közli: Állást kaphat a mnnkaközvetitőnél: 5 kovács, 1 faesztergályos, 1 mérleglakatos, 3 szabó, 1 bádogos, 1 köszörűs vidékre, 1
vasesztergályos, 1 kádár, 3 bognár, 1 szíjgyártó
vidéken, 1 kötélgyártó vidéken, 1 női szabász vidéken, 2 varróleány, 1 kerékpáros kifutó, 5 hölgy,
fodrász, 1 kiszolgálóleány, 1 gazdasági cseléd, 6
íyárimunkás, 1 fiatal borbély, 4 téglagyári kenencemunkás, t cipész, t kifutó, t fehérvarrónő.
Kizárólag hadigondozottak számára: 2 kiszolgá•ónő, 2 kereskedősegéd, tO munkásnő. 4 villanyszerelő, 1 cipőgyári tanulóleány, több felsörészragasztó és tüzőnők, 3 cipész.
— Elhízásnál szivelzslrosodás és májelzsiro"odás eseteiben reggel, délben és este egyharmad
,iohár természetes „Ferenc József" keserűvíz —
félórával az étkezés előtt bevéve — rendkívül értékes háziszer, melynek hatása gyors, biztos és
mindig kellemes. Az orvosok ajánlják.

— Gyomorbajos embereknek nagy megkönynyebbülést okoz, ha félórával étkezés előtt háromnégy evőkanálnyi természetes „Ferenc József" keseriivízet vesznek be.
— Cukor helyett — szóda. A MANSz ujszegedi leányotthonában, amely a szőregi országúton, a volt Árpád-otthon helyiségében van,
tegnap könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt. Az egyik 10 esztendős kisleány
nátronszóda
mérgezést
szenvedett. Azonnal beszállították a klinikára, szerencsére állapota
nem súlyos, rövidesen felépül sérüléseiből. A
szerencsétlenség ügyében a rendőrség megindította a nyomozást és a következőket állapította meg. A kisleány többedmagával játszadozott, és közben egv darab szóda került a kezébe, amit a kisleány cukornak
nézett. Gondtalanul beleharapott, a következő pillanatban
már kiköpte a „cukrot", 6záját összeégette
vele. A kisleány szerencsétlensége ügyében
megindult a vizsgálat annak megállapítása végett, hogy miképen kerülhetett a játszadozó
kisleány kezeügyébe szóda.
— Divatbemutatót rendeznek a szabóiparosok.
A szegedi ipartestület férfiszabó szakosztálya elhatározta, hogy a szabadtéri játékok ideje alatt
divatbemutatót rendez a rokonszakmák bekapcsolásával (női szabók, női és férfi kalaposok, szűcsök és cipészek), amelyre felhívja az érdekeltek
figyelmét a szakosztály elnöksége. Jelentkezés junius 26-tól julius 10-ig Gombos István szakosztályi elnöknél (Vár-ucca 4.).
— Influenza, torokfájás és nátha a leggyakoribb megbetegedések az átmeneti időszakban. A
száj csaknem mindig nyitott kapu a betegségokozók számára. Aki naponként használ ODOL-t,
megvédi egészségét és helyes száj- és fogápolást
végez.
— Az igazgató és a gyermek a füleki iskolában. Fülekről jelentik: A tót elemi iskola udvarán a gyermekek játék közben összevesztek.
A zajra odasietett Hrov.es János, az iskola
nemrégen odakerült igazgatója, aki másához
parancsolta. Percze
Ernő 9 éves tanulót. Behívta a. tanterembe, ahol előbb mellbelökte,
arculverte, majd megbotozta. Pajtásai riadtan szaladtak haza szüleihez, mire az apa kétségbeesetten rohant az iskolába. A feldühödött
igazgatótól számonkérte, hogv miért verte
gyermekét, aki éles szavakkal kiutasította a
tanteremből és kijelentette, hogv
„magvar
gyermek nem való t ó t iskolába, tót gyermekek
közé". Az apa a megvert gyermeket több orvossal megvizsgáltatta; megállapították, hogv
a gyermek dobhártyája megrepedt.
— Fotóelőadás. Julius 4-én este kilenc órai
kezdettel az egyetem Szukováthy-téri épületének
I. számú bölcsészettudományi tantermében Anion
F. B a u m a n n mérnök előadást tart a Magyar
Amatőrfényképezők Országos Szövetsége szegedi
csoport jának meghívására a kiskamerás fotografálásróí. Az amatőrfotografusok másnap reggel
hét órakor motorcsónakos kirándulást tesznek a
Tiszán Tápéra és Porgányra.
— A Színházi Élet u j száma tele van érdekes
aktualitásokkal. Tncze Sándor beszámol Korda
Sándor főhadiszállásának életéről. Az első budapesti autós Grand Prix képekben elevenedik meg.
Hatvany Lili levele a Derbyről, Karinthy első
cikke hazatérése után, stb., stb.
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50 év óla fennálló női, férfi és gyermekruha

áruházában.
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M A K Ó I
H Í R E K
Felhőszakadás, villámcsapással. Csütörtökön
délután fél egy órakor felhőszakadásszerű eső vonult végig Makó felett. Több, mint másfél órán át
zuhogott az eső, közben hatalmas égiháború tombolt a város felett. A villám több helyen lecsapott; az egyik B e n c z e János gazda Kossuth-ucca 52. szám alatti házának udvari melléképületét
érte, amelyben A. Kovács Julianna, mosónő a
katlan alatti tüzet igazította. A villám a kéményen
át a katlan feletti falban csapott le a katlanba. A
mosónő az erős légnyomástól hátra tántorodott,
majd kimenekült a mosókonyhából, amelynek tetőzete ekkor már hatalmas lánggal égett. A szakadó esőben a szomszédok is nehezen vették észre a veszedelmet, a telefon kikapcsolása miatt
csak soká értesült a tűzoltóság is. A tűzoltóautó
és az első szerkocsi háromnegyed egykor érkezett
a veszedelem színhelyére, félkettőre végeztek a
nagy eső ellenére is gyorsan terjedő lángókkal.
Az alsó épület tetőzete tel jesen elpusztult, de sikerült megmenteni a szintén veszélyben levő főépületet és a szomszédos Hercz-telepet. A kár biztosítás révén megtérül. — A felhőszakadás miatt
veszélybe került a Hosszu.uccának a Váradi-mcca
felöli része. A Váradi- és Bárány-uccákból a vizr
tömegek ugyanis nem találván gyors lefolyást, elöntötték a Hosszu-uccaiak kertjeit, melléképületeit, sőt néhány háznál a szobákba is behatolt a
viz. Teljesen elöntötte a viz, a csendőrlaktanya
mélyen fekvő udvarát és a honvéd)) uceák na,gvrészét is.
1400 pár cipő készül a keletesanádl ínségesek
számira. Csanád vármegye alispánja 1400 pár
cipőt készíttet a keletcsanádi ínségesek számára.
A cipőket az elmúlt évi in séflka taszter alapján
készítik azok számára, akilb a kataszterben szerepelnek. A munkálatok végzésével makói és községbeli cipésziparosokat bíztak meg, akik a nyári
holtszezonban végzik el a munkát. A cipőiket csak
az ősz folyamán osztják ki az ínségesek között.
Teniszütők, felszerelések, bitrozások, Klein Imrénél.
A makói villanydepiitáeíó. A makói villanyűgy
rendezésére kiküldött miniszteri deputáciő ma járul a miniszter elé. A küldöttségben részt vesz a
polgármester. Erdélyi. Dózsa, Kotroczó. Fried és
Kárpáti képviselők, akik elsősorban azt kérik a
minisztertől, hogy a mainál méltányosabb áron
állapítsák meg a villanyárakat és a megváltást,
illetve a koncesszió meghosszabbítását is megfelelő áron tegye lehetővé a város számára.

— Féláru utazás. Az Országos W'eekend
Egyesületből alakult Országos Magvar Vendégforgalmi Szövetség a szombaton, 27-én délután
5 óra 50-kor Budapestre induló gyorsvonattal
csoportot indit féláru vasúti .jeggyel. Akik e
csoporthoz csatlakozni óhajtanak, szíveskedjenek legkésőbb péntek este 6 óráig a kiadóhivatalban jelentkezni.
x Síesta Szanatórium, Budapest. I., Rálh
Oyörgy-ucca 5., a főváros egyik legideálisabban
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászat, urulogia, stb. Röntgen
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektrocardiograph (szivvizsgáló) Krogfo-féle alapanyagcserevizsgáüó készülék. Enterooleaner (bélfürdő). Modern vizgyógyintézet! Orvosilag vezetett
villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700
négyszögöles park! Olcsó árak!

Hirdetmény.

Szeged város fehértói halgazdasági üzeme a városi bérházban levő üzlethelyiségét bérbe adja azzal a kikötéssel, hogy csak a tógazdaságban termelt halat lehet ott árusítani.
A? árusítással foglalkozni óhajtókat felhívja,
hogy ajánlatukat a fehértói tógazdaság címére (városháza, I. emelet 14 ) legkésőbb f. évi julius hó
5-ig nyújtsák be.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a bérbevevő a tógazdaság által megállapitandó halárakon
kivül
köteles fizetni a kilogramonkinti 6.8 filléres fogyasztási adót, a beszállítás fuvardiját, házbértérités fejében havi 50 pengőt, a vízórán keresztül
elfogyasztott viz árát, valamint a villanyvilágitási áram fogyasztást, szóval az üzletvezetéssel
járó összes költségeket. Ezenkívül tartozik ajánlattevő ajánlatában szóval és számokkal kiírni
azt az összeget, amelyért az összes költségeket beleszámítva, kiilogramonkint a haleladást vállalja.
A tógazdasági üzem ellenőrizni fogja, hogy a
halárusításra vállalkozó kimérendő halat drágábban ne adhassa, mint a tógazdaság által megállapítandó hal ára és az eladási jutalék együttes öszszege.
Szeged, 1936. junius 25-én.
Üzemvezetőség.
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Sport
A Szeged FC
első fura-veresbe
Nem nagyon lehet Baáraontartani, hogy
északi túrája során hány mérkőzést játszott a
Szeged FC, annyi azonban bizonyos, hogy a
legjobban szerepelt a turaegyüttesek
közül.
Mindenütt lelkesedéssel fogadták, játékával meg
voltak elégedve. Az ellenfelek azonban felőrölték a kisszámú turacsapat erejét ós tisztán
fáradtsága miatt — elvesztett egy mérkőzést.
Erről még nem jött jelentés Szegedre, csak
Villányi elnök számol be róla a Délmagyaror'
« á g h o z intézett levelében. Villányi
Ármin
Sundswadból irt a Délmagyarországnak,
amelytő] kitűnik, hogy fáradt
a csapat,
már ráférne
egy kis piheni*, örül, hogy végre Sundswaldban vannak, mert itt néhány napos pihenője
van a iátékosgárdának.
— Hudigswaldban — irta levelében Villányi — a kerület
válogatott
csapatát
állitofcták ki ellenünk: a fiuk jól játszottak,
de látszott rajtuk
a kimerültség és még igy is balszerencsés
góllal
kaptunk
ki. Az első vereséghez — gvönvörü ajándékot
kaptunk,
egv ezépkivitelíi tálcát.
— Sundswaldban
végre kipihenhetjük magunkat r folytatja Villányi —, mert olyan
szállodában lakunk, amely nem — fából
készült
és hidegrmelek
viz is van. Az étkezés
körül azonban nagy baj van. Jó volna már egy
kis „hazait"
enni; kenyeret,
vagy kiflit,
mert
:6tt valami lepényféle helyettesíti
a
kenyeret,
amellyel
már torkig
vagyunk...
Levelének befejező részében jelvényeket kér
küldeni, eddig több, mint 100 darab
jelvény
fogyott
el, az utazgatások 6orán.
— Rövidesen visszautazunk
Finnországba
— fejezte be levelét — és azután a
Balti-illar
• mokba tesszük át, működésűnk színhelyét.

A katonai sporthét
csütörtöki eredményei
Csütörtökön folytatták a vegyesdandár-sport*
hét versenyeit. Eredmények a kővetkezők:
Tiszti versenyszámokban:
Kardvívás egyéni: 1. Keresztes Árpád százados
(Hódmezővásárhely) 8 győzelem, 2. Bardóczy József százados (Szeged) 7 győzelem, 3. Schlosszer
László főhadnagy (Szeged) 5 győzelem.
Tőrvívás egyéni: 1. Keresztes Árpád szizado»
(Hódmezővásárhely) 6 győzelem, 2. Schlosszer
László főhadnagy (Szeged) 5 győzelem, 3. ZaboI«y Ferenc főhadnagy (Gyúlt) 4 győzelem.
KardcSapatver»eny: 1 9- honvédgyalogezred
csapata (Szeged), 2. 5. honvéd tüzérosztály csapata (Kecskemét), 3. 5. határőrkerület pkh. csapata
(Gyula).

A három nagy csapat ellen
az őszi szezonban Szegeden
játszik a Szeged FC
Kisorsolták a Nemzeti Liga őszi műsorát
A Nemzeti Liga intézőbizottsága tegnap kisorsolta az őszi forduló bajnoki meccseit, A
sorsolás ellen az Újpest tiltakozott, mert korainak tartotta az augusztus
23-i kezdést,
óvással is élt, ennek ellenére azonban a bizottság a sorsolás mellett döntött. A z őszi
kampány érdekes meccseket biztosit a 6zegedi
közönségnek, a három
nagycsapat
Szegeiden
játszik. Az intézőbizottság a vidék bajnokát
a sorsolásban ..V"-vel jelölte, Budapest, bajnoka pedig „B" nevet kapott. A Szened FC elsó
mérkőzése
Budapesten
lesz a Kispest
ellen.
Az őszi szezonban hat meccset játszik
itthon,
a tavaszi szezonban hét meccse lesz Szegeden.
A Szeged FC már a második mérkőzésen ellenfelül kapja a Hungáriái,
a liga bajnokot.
A Szeged FC őszi meccseinek sorrendje a
következő: ausmsztu» 23:
Kiípeet—Szeged,
30: Szeaedi—Hungária,
eeeptember 6: Budafok

A Vasutas a kettős ünnepen maratoni futóit és
vizipólózóit vidéken szerepelteti. A kitűnő maratóni gárda a budapesti olimpiai próbaversenyen
vesz részt, a pólózók vasárnap Tolnán, hétfőn
Bajén vendégszerepelnek.

—Szeged, 13: Szeged—Újpest,

—Szeged, október

20: I I I . kerület

4: Szegedr^Soroksár.

11:

Nemzeti—Szeged, 25:
Szeged—Ferencváros,
november 1: Bocskai—Szeged, 8:
Szeged—
Phöbus,
11: Budai 11—Szeged, december
6:
Szeged—Budapestbajnoka,
13: Vidék bajnoka
—Szeged. A pályaválasztó az elől álló egvesület.

j r j m "

Nem érkeztek meg
a próbalátékosok
A Szeged FC jövő évi szervezkedésével kapcsolatban elsősorban uj játékosok iránt nyilvánul
meg érdeklődós. Nagy érdeklődéssel várták a
bejelentett három próbajátékos bemutatkozását, akiket csütörtökre rendelt Szegedre a vezetőség. A tréningre nagyobb közönség volt kíváncsi, azonban hiába mentek ki az ujszegedi
ályára, a három közül egyik futballista
sem
elent meg. A kitűzött időre a SzAK és az
r TC készenlétben állt, hogy helvet adjon csapatában a kiszemelt játékosoknak. Volt ugvan
a tréningen egy ismeretlen futballista, centerhalfot játszott, elfogadhatóan
szerepelt,
ő
azonban nem volt meghívott
vendég.
A próbajátékosok távolmaradásával kapcsolatban, kérdést intéztünk Hullmann Józsefhez,
a Szeged F C intézőjéhez, aki a következőket
mondotta:
— Három futballistát rendeltünk be Szegedre, érthetetlen, hogy nem jöttek el. Mindenesetre utána fogunk nézni a dolognak, mert
az a .véleményünk, hogy nem a
játékosokon
mult,
hogy távolmaradtak a tréningről. Ez a
kellemetlenség nem vette el a vezetőség kedvét, tovább folvtatjuk munkánkat ós reméljük, mire a szezon megkezdődik, minden posztra megfelelő embert állithatunk.
Csütörtökön az ujszegedi pálván a SzAK
játszott az osztályozóra készülő UTC-vel.

t

Kerékpárversenyzők a birósig előtt. Érdekes
becsületsértés! pert tárgyalt dr. K I » »
Lászlé
szegedi járásbiró; kerékpárosok Állottak egymással szemben. Az ügy előzménye az, hogy a mult
év szeptember &-én Kiss József, az ismert szegedi
kerékpárosversenyző győzelmével kapcsolatban
sértő névtelen levelet kapott. Feljelentést tett a
tettes ellen, az ügyben már volt egy tárgyalás,
most került volna sor Ítélethozatalra, de a furcsa becsületsértési pert végül békés utón intézték
•1. K o v á c s László és J o a c b i m Bruno telje«
elégtételt adott Kiss Józsefnek, aki azt elfogadta.
Bodroghy Is elutazott Heidelbergbe. Tegnap
délben megszólalt a KEAC klubhelyiségében a telefon és egy izgatott hang az egyetemi klub egyik
vezetőjét kérte * készülékhez. Az izgatott telefonáló F á b i á n József főiskolai kapitány volt, aki
arra kérte a KEAC-ot. hogv azonnal „ültesse" vonatra B o d r o g h y Lászlót, mert sem Simon,
sem Goda nem áll rendelkezésére és nincsen más
kapus. A KEAC nyomban Intézkedett, egy óra
alatt elintézték Bodroghy útlevelét és a boldog
kapus, akinek ez lesz az első külföldi utja, a délutáni vonattal elutazott Szegedről. Ilyen körülmények kőzött hat KEAC-játékos szerepel Heidelberglben.
A SzUE a MAC és az UTE ellen Budapesten.
A SzUE vasárnap és hétfőn ismét Budapesten
szerepel, ezúttal sokkal nehezebb dolga lesz,
mint volt a mult héten, a MAC és az UTE ellen kell mérkőznie. A nagv ellenfelek ellenére
a SzUE-ban ontimista a hamnilat: azt mondják, ha olyan jól megy a játék, mint a BEAC
és a BSE ellen, akkor tisztességes eredménnyel
térnek vissza. A SzUE vasárnap a MAC, hétfőn az UTE ellen játszik.
Á SzUE tartalékcsapat» a másodosztályban. 'A
SzUE benevezte tartalékcsapatát a másodosztályú
vízipólóbajnokságba és tekintettel arra, hogy már
kezdenek „öregedni" játékosai, megváltoztatta az
együttes elnevezését. A jövőben nem „C", hanem
„B" csapat néven fog a SzUE tartalékgárdája szerepelni. Eb a csapat, ha meg Js nyeri a bajnokságot, amire kilátása van, nem juthat felsőbb osztályba. A SzUE B-nek első mérkőzése vasárnap
le?z Szegedem, tmikoris a Szentesi USB elle« játszik Hétfőn a Szentesi Miv. együttlét látja vendégül. Kem lehetetlen, hogy « SzUSE elleni raeae*«
elmarad, mert a SMfltesi c*vpat az idén mé-3 egyetlen bajnoki meccsére sem állt ki.

A SzAK tenniszcsapata 4:3 arányban legyőzte a
Sylvánia együttesét barátságos mérkőzés keretében.
A déli tenniszcsa.pat az országos vidéki bajnokságokon. Pénteken kezdődnek Mátyásföldön az
országos vidéki tenniszbajnoki küzdelmek, amelyeken az alföldi kerület versenyzői is résztvesznek. A bajnokságokért hat kerület tenniszezői állnak ki. Az alföldi kerület csapatát dr. C s e r m á k
Ernő összeállította. A csapat a kővetkező: dr.
Csermák, Máhr, Issekutz, Gerber, Bernáth (KEAC),
Singer (ULTE).

és

Művészeti

Pénteken temetik Góthné Kertész Ellát. Bu
dapestről jelentik: Az egész magyar színházi é;
művészi világ gyászolja Góthné Kertész. El'a
halálát. A nagv tehetségű, kiváló művésznőt
pénteken délután temetik a budai temetőben
Az egyházi szertartást Bavasz László református püapök végzi A ravatal előtt hat szónok búcsúztatja a magvar színjátszás nagv
halottját. A Vígszínház nevében Roboz Imre
igazgató beszél, a Színigazgatók Szövetsége
képviseletében Bárdos
Artúr mond búcsúztatót., a Szinészszövetség megbízásából Kertész
Dezső alelnök, az Országos
Szinészegvesület
nevében Cselle Lajos alelnök, a nyugdíjas színészek megbízásából Hídvégi
Ernő beszél. Lerója kegyeletét a Színpadi Szerzők Egyesülete
is: elnökük Csathó
Kálmán búcsúzik el a nagv
művésznőtől. A főkapitány egv diszszakaszt;
vezényelt ki Góthné Kertész Ella temetésére,
amelyen megjelenik az egész művészvilág.
Sikeres zen«vizsga. S e b ő k György, a fiatal
szegedi zongoratehetség jelesen tette le a vizsgáit
a Zeneművészet! Főiskola második Akadémiai osztályából.

Bádtó
Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
12: Déli harangszó. 12 40: Hirek. 13: A rádió szalonzenekara. 16.15: Dr. Wohner Józsefné előadása. 17: Bodrios Béla és cigányzenekara. 18: Csiszár Béla előadása.. 18.30: Hanglemezek. 19.30:
Gyulai Tibor dr. előadása. 20: Kamarazene. Közreműködik: Dohnányi Ernő dr. (zongora) és a
Waldbauer-Kerpely vonósnégyes. 21: Hirek- 21.20:
Komor Géza szalonzenekarának műsora. 22.15:
Időjárásjelentés. 22-20: Glanz-Eicher Margit bárónő németnyelvű előadása. 22.40: Budapesti Hang.
verseny Zenekar. Vezényel: Bajter Lajos.
Budapest II. 19: Beszélő kövek. Tozsnyay Kát
mán előadása. 19.30: Faragó Ibolya zongorázik
20.10: Hanglemezek. 21.45: Hírek.
Külföld. Frankfurt. 19: Stefániái Imre zongorázik. ~ Leipzig. 19.30: Weben A bűvös vadász
— Bukarest. 19.35: Massenet: Manón, opera. —
Praha. 20.30: Liszt: Faust, szimfónia.

Nyuságyak,

csónakponyvák
,i

Varga

kárpltoskellékek gyári áron,
Mihály cégnél, Aradi u. 4.
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— Most már igazán mennem kell, ne is
I marasszatok. Pesti megrendelőmtől
levél
— Majd mikor te Jámbor urraH
jött.
— A m i késik, nem múlik.
— Már pedig a mi lakodalmunk elég soká— Pénzt nem küldtet, sógor?
ig késett, kedves nénéim.
— De ígértek. N a g y o b b munkákhoz is fogok. A kiállításokat nem szeretnem lekésni.
Kálmán Margitot is figyelmeztette:
Világért sem. Ha korábban nem is, a nyáron
— Csak ugy menj hozzá, ha szereted.
okvetlen fürdőre megyünk.
— Szóval örökre vénleány maradjak?
— A tengerpartra, ugy-e?
— N e m ezt mondtam, csak azt, hogy a te
— Világos.
lakodalmad se olyan sürgős, tudunk várni.
Maga a kántor irr is azt mondta, hogy ráér
— H m . : . De jó lesz nekteW Engem nem
várni a gyászév leteltéig.
visztek magatokkal? — kíváncsiskodott MarSit— Jól van öcskös, majd elválik.
— Ugy sem főnnel. A kántor ur sem ereszt.
A kántor uraimon se nagyon kapkodnak a
— Nem ám — jegyezte meg Lina — , mert
leányok, özvegyek. Három neveletlen árvája sir otthon. Aztán nem is olyan délceg, fia- a kántor ur fél a víztől.— Jámbor ur nem: az 6 egész lénye olyan
tal már és — köztudomásu — , hogy nagyon
szered a hivatását: akkor is énekel, mikor vízízű.
senki, semmi nem parancsolja, csak a Jó— És mikor rossz vissza, Elemér? — kérkedv.
dezte Kálmán, csak azért, hogy a leányok
N e m baj ez, kedves atyámfiai, hiszen az szócsatájának véget vessen.
— Pár hét múlva az asszonyért, meg a
Úristen is szered a jókedvűt, jobban szereti,
gyerekért.
mint aki folyton a fülébe siránkozik:
Valahogyan nem vették komolyan ezt a. fe— Úristen, hát mi lesz márl
A három árva nem sokáig á r magában: a nyegetést.
fFolyt, köv.)
kántor ur hitestársat keres és talál. Ismerte és
tisatehe a Kamocsay-lányok édes ura-atyját:
bizony j ó lesz neki a boldogult
tekintetes
urnák a legfiatalabb leánya. Az érdemes egyházi méltóságok sem mondhatják, hogy nini, a kántor szorultsásában holmi oarasztleányt választott, vagy a hozomány után kapaBudapesti értéktőzsde zárlat. Barátságos handozott.
gulatban, mérsékelt forgalommal nyitott a mai
N e m és nem!
tőzsde. Az első kötések magas árszinten jöttek
A kántor ur csupán anyát keres az árvái Létre, de az üzleti forgalom még vontatott volt.
számára és ezt az elszegényedett, jólelkű és mert a közelgő ultimóra való tekintettel a spekumór érettessü Kamocsay-kisasszonyban
bi- láció tartózkodott minden vásárlástól. A íapok
zonyára megtalálja. Ez
a kisasszony
sem óta favorizált Salgó és Bima részvények állottak
az érdeklődés előterében, de azért a bányapiae
olywn családban nőtt fel, hogy elájulna
egy
több vezető értékében is a k-reslet volt többségkis hangos jókedvtől, hogy doktort
kellene ben. A tőzsdeidő második feliben az üzleti tevéhozzá hívatni, ha bor szagot érez. Mert ezt kenység megélénkült és jobb érdeklődés következa kisasszonyt az Úristen is a kántor számára tében a cukoripari részvények, továbbá a Kőszén,
teremtette.
Urikányi, Nasici és vasutforgalmi részvények érA kántor ur is ugy járt, Jámbor ur azon tek el szamottevő áremelkedést. A Magyar Nemzeti Bank részvénye kötés nélkül egy pengővel
melegében nem kapott se igent, sem nem-et
drágult. A tőzsde szilárd irányzattal zárt. Magyar
Így is van ez jól: a házasulandó
feleknek Nemzeti Bank 176.5, Magyar Altalános Kőszén
legyen elég idejük a meggondolásra.
416.5, Egyesült fzzó 185. Ganz 18.95. Szegedi kenHa Margit Jámbor úrral hozakodott
elő, dergyár —.
Lina a kántor úrra tett célzásokat.
Zürichi deviza zárlat. Páris 20.265, London
— Milyen j ó lesz nekünk eztán. A te urad 15.4375, Newyork 307.125, Brüsszel 51.875, Milánó
tíszta szívességből kikisér bennünket az örök 24.25, Madrid 42.025, Amszterdam 208.80. Berlin
nyugvóhelyünkre.
123.50, Schilling 57.25. Prága 1272. Varsó 57.70.
— Igazad van. De vetted észre, hogy ez a Belgrád 7.00. Athén 2W). Bukarest 2.50
te Jámborod olyan, mintha már egyszer a
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos á.rfolvamai:
kántor ur kikísérte volna.
Angol font 16 95—17 15. dán kor. 75.60—76.10. belga
— Mindegy: neked
mégis csak jó lesz, 56 00-57 50. cseh kor 13.30-14.20. dinár 7 80—
Margitkám, egyszerre minden fájdalom nél- 7.95, dollár 336.70—340.70. svéd kor. 87.35-88.25,
kül kapsz három gyereket. Valamikor úgyis kanadai dollár 330.00—340.00. francia fran 22.30—
2250. hollandi forint 228.85-230.85. lengyel zloty
óvónő szerettél volna lenni-.-,
leva
4.00-4.15,
leu
280-300,
Ura
— Éretlen koromban, mikor még
én is 29 90-30 25, (500 és 100 lírás bankjegyek kivéteolyan jámbor voltam.
lével^. német
márka
•.
, norvég korona
A z édesanya rájuk szólt:
84.50--85 40. osztrák sibillíng 8000—80 70, svájci
— Elég, leányok! Izetlenségbe csap át a frank 11070—111.65.
tréfátok.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
A komoly Ilona legyintett.
Buza tiszai-77 kig-os 14.10—14.35, 78 kg-os 14.25—
— Hagyja őket, édesanyám, ők még nem 14 50, .79 kg-os 14.40-14.65. 80 kg-os 14.60-14.85,
tudják, mi az élet — és sóhajtással gondolt felsőtiszai 77 kg-os 14.00J14.15. 78 kg-os 14.15—
11.30, 79 kg-os 14.30—14.45, 80 kg-os 14.45-14.60,
a maga szomorú sorsára.
dunetiszai, fejérmegyei. .<h>nánUiH 77 kg-os 13.95—
— Te is csak azóta tudod — pentyegett 11.05, 78 kg.os 14.10—14-20, 79 kg-os 114.25—14.3g,
Margit — , mióta a sógor megtanított rá.
80 kg-os 14.40-14.50. Pestvidéki rozs és egyéb
— Tandíjmentesen,
ugy-e? — tódította 12.00-12.20. takarmányárpa T. 10.75-1125. zab I.
14.75-14.85, tengeri 11.65—11.80. tengeri 11.65Lina.
— Vagy nagyon is drágán, u g y e , Ilka 11.85.
Csibágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott.
nénje?
Jul.
95 ötnyolcad—háromnegyed (95 háromnyolcad
Ártatlan évődései voltak ezek az egy födél
—egynegyed), szept. 96 egv'nyolcád (96.25—egyalatt meghúzódó, egymástszerető, de olykor- nyolead), dec. 97 egynyolead—egynegyed (97 háolykor unatkozó családtagoknak. A csipke- romnyolcad—egvnvolcad). Tengeri tartott. Jul.
dés inkább csak csiklandozta a lelküket, de 67.25 (67). szept. 65 háromnyolcad (65.5), dec. 66.75
fájdalmat nem okozott.
(60.5). Zab tartott. Jul. 30.25 (29 hétnyolcid). szept.
Hanem Elemér sógor vérét a tavasz meg- 31 egynyolead (30.5). dec. 32.25 (3l" hétnyokadV
pezsditette: viszketett a talpa, nem
tudott Bozs tartott. Jul. 64 ötnyolcad '65), szent. 65' (65).
iW 65 ötnyolcad (65 ötnyolcad).
egyhelyben maradni.

Tözssde

1936 junius 25.

' Szeged ez. kir. város törvényhatósága közgyűlésétől
i 181—1936. kgy. sz.

Hirdetés.

Szeged sz. kir, város törvényhatóságának köz
gyűlése az 19.% évi junius hó 24-én tartott ülésén a következő közérdekű határozatokat hozta:
névszerintii titkos szavazással Jódal Jánost 11.
osztáJyn adótiszti állásra életfogytiglan megválasztotta;
a Párisi Nagy Áruház Rt. által birt városi üzlethelyiség bérletét három évre me.ghosszahbifcot ta ;
a törvényhatósági utak mentén levő fákról kitermelt rözseanyagot árverés mellőzésével becsáron a HONSz részére átengedte;
a külterületi közigazgatási kirendeltséget hatáskörét kibővítette: dr. Simon Józsefet, dr. Árendás Györgyöt és dr. Nagy Gézát községi bíród, valamint a közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozó rendőri büntető biröi teendők ellátásával meg
bízta;
a Magyar Altalános Takarékpénztár Rt. által
nyújtott 153.900 P., valamint
a Szegedi Kereskedelmi és Tparbank
által
nyújtott 100.000 P értékű függök öles önöket meghosszabbította;
a városi vigalmiadó szabályrendeletet módosította;
a Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Rt-nek
iparvágányon szállított áruk után vámkedvezményt engedélyezett.
Ez,eket a közgyűlési határozatokat kibirdettiH
azzal, hogy ellenök a hirdetés megjelenését követi!
naptól számított 15 nap alatt a polgármesteri hivatal utján írásban lehet fellebbezést benyújtani
Szeged sz. kir. város fh. közgyűlése. 1936 é*l
Jmíus hó 24-én. t. ü.
I>r. PAlfy József,
polgármester.

APRÓHIRDETÉSEK
Háromszobás lakás für
dőszobával nagy verandával Újszegeden Pozsonyi u. 3.. hid
mellett aug 1-től kiadó. —
Viz, villany bent. Bővebbel Tisza szálló iroda.
Újszegeden főfasorban
kétszobás, verandá.s villa bútorozva, telefonnal
szép kerttel olcsón kiadó. Tudakozódni 24-38
as telefonon.

Oktatás

Egy kifutó fin felvetetik Lázár sütöde. Szabadság tér 11a.
Lóhoz, és cirknlázáshoz
értő napszámos felvétetik fatelepre. Korényi
Pál, Tavasz u. 9..
Kereskedelmi
iskolai
érettségivel biró, fiatal
kezdő

őqaSforiiokot

állandó alkalmaztatásra felvennénk. Sajátkezüleg írott ajánlatokat
bizonyítvány másolattal
„Részvénytársaság" jel
igére a kiadóba.

ADÁS-VÉTEL

Pótvizsgára,
magánvizsgára, érettségire —
eredményesen,
olcsón
Szépkutinál. Margit u.
3a

Legmagasabb árat fizetek használt tárgyakért
és ruhákért. Csehó, At.
lila u. 8.

Pót, különbözeti és magánvizsgára előkészítek
Vasasszentpéter u. 1.,
em.

Ócskavasat, fémet, magas árban veszek és e)adok. Horváth vastelep
Párisi-körűt 19a.

Foalalko.zás

Púit és 10 kg-os mérleg
eladó. Szentgyörgy u
15. sz.

Ügyes tanulóleány felvétetik. Horváth Klára
női szabó, Horthy Miklós u. 2.
Ügyes
tanulóleányok
felvétetnek. Babinyecz
divatterem, Löw L. u.
1. szám.
Feltétlenül

800 pengős
modern,
szép, két hónapig használt
HALÓSZOBA
300 pengőért
eladó.
Kossuth Lajos-sugárul
5. sz., asztaolisinál.

megbíz-

íá pKihord űf
lehetőleg
felvesz a

óvadékkal

kiadóhivatal

Izr. uri helyre teljes
allátásra adnám második kereskedelmista fíímat a jövő
tanévre
Megbeszélés Biharinál
Szénbenvi tér.
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