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Katonazene nélkül
Mivel versenghetnek egymással a vidéki
magyar városok a szabadtéri játékok divatbajött rendezésében? A versengésnek kétségtelenül több eszköze van, a tér adottsága, a
produkció kulturfoka, a nyújtott látványosság,
a szereplőknek — ha szabad azt mondani, —
művészi szexepilje, a látogatók tömege, mind
eszköze lehet a versengésnek. A sikernek
vannak importált eszközei és vannak helyi
eszközei. A kulturális szempontok kétségtelenül minden látványosság és minden tömegszenzáció fölé helyezik azokat a megnyilatkozásokat, melyek egy-egy magyar vidék,
vagy magyar város kulturszeretetét és kulturképességét juttatják kifejezésre.
Ezek a megfontolások azok, melyek miatt
a szegedi szabadtéri játékok rendezésének zenei részét aggodalommal figyeljük, ha közösséget akarunk vállalni abban a törekvésben s
osztozkodni akarunk abban a fáradozásban,
mely a játékok színvonalának az elérhető magasságra való emelését tűzték ki célul. A nyilvánosság előtt hangzott el az az aggodalom,
hogy a helyi és közelvidéki katonazenekarok
szerepeltetése a játékok kulturális nívóját
rendkivüli mértékben fogják megterhelni. A
katonazenekaroknak rendszerint kapcsolatuk
nincs ahhoz a városhoz, amelyben a dobot
verik és a trombitát fújják a déré"; és jós/ándéku zenészek. Sem a mai igényekhez, sem
a mai kulturális szükségletekhez, sem a zenei
népkultura mai fejlődési fokához nem való
már az a szegénység, ami a vidéki magyar
városokban a zenekari zene tekintetében
megvan s ami egyedül ad létjogosultságot a
katonai zenekaroknak hivatásukon és képességükön túlmenő feladatok — nem betöltésére, de vállalására. Vannak és voltak mindig az elnézésnek olyan szempontjai, melyek
a katonazenekarok filharmóniai
kísérletei
előtt is szemet hunytak, — elvégre i n m a gn i s e t v o l u i s s e s a t e s t , de a katonazenekarok minden produkciója a f o r t i s s i m ó j u k n á l hangosabban, — pedig ez már
valami, — kiabált városi polgári zenekarok
megszervezése után.
A hangos filmek kora óta az állástalan magyar zenészek száma fájdalmasan megszaporodott. Szomorú helyzetük azonban valamire
mégis jó volna: most van ideje és alkalma í
annak, hogy a magyar városok p o 1 g á r i z en e k a r o k felállításával foglalkozzanak. Ezen
a téren Szeged város joggal vállalhatja a
kezdeményezés érdemét. Ennek a városnak
van már olyan zenekedvelő és zeneértő közönsége, hogy közvetve és közvetlenül egy
komoly zenekar eltartásának terheit vállalni
merje. A városi színházat is függetleniteni
kellene már a katonazenekarok játékától s
minden komoly operaelőadást veszélyez^ő
gyakorlatlanságától. A fogadalmi tempóm
zenés miséi is foglalkoztathatnák a felállítandó zenekart, — olyan cél ez, amiért áldozni
szabad és áldozni érdemes. S a filharmonikus
hangverseny szegedi közönsége s többet és
magasabbrendüt kiván már, mint amennyit
katonazenekarral nyújtani lehet számára.
Amikor Kaposvár a maga erejéből példátlan magasfoku zenekari és énekkari teljesítményt produkált, amikor Kecskemét lassan a
modem magyar énekkarok Weimav-jává válik, lehet akkor az ország nyilvánossága elé
kiállni Szegednek a k ö z e 1 v i d é • r ő 1 i d e
összetrombitált
katona zeneka-
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rok c i n t á n y é r j a i v a l és n a g y d o b j a i v a l ? Valamit talán e n n e k a v á r o s n a k i s nyújtani kellene ahhoz, ami a Dómtéren a szabadtéri játékokban történik. Ha az
idén már elkéstünk ahhoz, hogy a produkciókban közvetlen részt véve, a magunk
kulturképességének bizonyságát adjuk s hogy
a magunk kultúrájából is adjunk valamit a
nézőknek, most kell hozzáfogni ahhoz, hogy
a szabadtéri játékok folytatása során erre is
kerüljön alkalom. Most kell hozzáfogni ahhoz, hogy a jövő évre már v á r o s i z e n e k a r álljon a szabadtéri játékok rendezőségének rendelkezésére, amelyik azután szegedi
kitűnő amatőrökkel kiegészülve, nagy szegedi zenekart tud majd a szabadtéri játékok
rendezői s a város részére szolgáltatni.
Amig azonban ennek ideje el nem érkezik,
szakitani kell azzal a j á t é k o k
kulturs z i n v o n a l á t v e s z é l y e z t e t ő tervv e l , hogy i d e v e z é n y e l t k a t o n a z e n e k a r o k közreműködésével mutassák be a
szabadtéri János
vitézt. Elvégre nem a
P r i n z E u g e n-marsot és nem a K l a p k a -

i n d u l ó t , vagy K r a ul Antal
népdale g y v e l e g é t kell játszaniok, —- o p e r a i
zenekar színvonalán álló
teljesítménnyel vehetnének csak részt a szegedi játékokban, erre pedig k é p t e l e n e k . A Fő
városi Zenekar lehozatala nem kerül többe,
mint amennyit a k a t o n a z e n e k a r o k
szabadtéri
nagy gyakorlata
felemésztene. S ha ez igy igaz, akkor nem szabad töprengeni a megoldáson.
Semmi sincs tőlünk olyan távol, mint a
katonazenekarok megbántása. Nagyon kitűnően és nagyon derékul, buzgón és lelkes kötelességtudással látják el feladatukat s hivatásuk körén belül mindenben elfogadhatót is
nyújtanak. De amit most tervbe vettek, az
kivül esnék hivatásuk körén, meghaladná képességüket, idegen feladatok elé állítaná a
derék zenészeket s igy sem a szabadtéri játékok érdeke, sem a katonazenekaroknak kijáró tapintat nem engedi meg azt, hogy operai
zenekar feladatát bizzák a katonazenekarok
kitűnő trombitásaira, dobosairr '
saira.
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Izgalmas események a népszövetségi közgyűlés első r -t
A né^us mefjelent a Népszövetség előtt és t r
mondott — A fiinieíő olasz ujsógiróka! eltávolították a
Bizalmas tanácskozások az osztrák Habsburg-restaurációról - zb
nigg átvette a meghívást, de nem megy Genfbe
Genf. juniue 30. A kettős ünnepen Genfben
több fontos politikai megbeszélés folyt le.
Genfbe érkezett Leon Blurn francia miniszterelnök. akit felesége is elkísért Svájcba. Megérkezése után baráti vacsorán látta vendégül
Edent és több angol politikust, Blum megegyezett az angolokkal
az angol és francia érdekek
messzireható közösségében. Ebből azt látják,
hogy az angol—francia front ismét teljesen

helyreállott és olyan erősnek m
amilyen már sok év óta nem vol
Vasárnap Montreuxban folytat
—francia megbeszéléseket, amelye
rült
az ausztriai Habsburg-rest
lehetőségének kérdése is. Felkérték
osztrák kancellárt, hogy utazzon Genfbe legalább egy napra és tájékoztassa a politikusokat Ausztria helyzetéről.

A négui a Népszövetség közgyűlésén
Genf, junius 30. A népszövetségi közgyűlés
16-ik ülésszakának második szakasza kedden
délután kezdődött meg Eden elnöklésével. Felolvasták B e n e s cseh köztársasági elnök levelét, amelyben lemond a közgyűlés elnökségéről. A lemondó levél felolvasása közben lépett
a terembe
Hailé Szelasszié
az abesszin küldöttség élén.
A négus és kíséretének minden tagja fekete
ünnepi ruhát viselt. Benes levelének felolvasása után E d e n a közgyűlés nevében köszönetet
mondott Benesnek, a közgyűlés táviratilag hozza ezt Benes tudomására.
Ezután elfogadták a mandátumos bizottság
jelentését. A bizottság nem foglalt állást arniak
eldöntésére, hogy a négusnak van-e joga az
abesszin küldöttséget vezetni. A bizottság megállapítása szerint ennek elbírálása nem tartozik
a mandátumos bizottság hatáskörébe.

Ezután a közgyűlés elnökének megválasztására került sor, a titkos választás utján V a n
Z e e 1 a n d belga miniszterelnök lett az elnök,
aki az eredmény közzététele után azonnal szólásra emelkedett és utalt azokra a súlyos feladatokra, amelyeket a mostani közgyűlésnek
meg kell olaani.
Ezután felolvasták
az olasz kormány emlékiratát,
Az olasz jegyzék visszapillantást tesz a békéltetési tárgyalások kudarcára és beszámol az
Abessziniában eddig uralkodott barbár álk
tokról, majd ismerteti Olaszország civilizációs
tevékenységét a megszállás óta. Végül az ola z
kormány kijelenti a jegyzékben, hogy feltétlenül szükség van a Népszövetség reformjára
Ezután az argentin kiküldött emelkedett szólásra, hogy mégegyszer megindokolia kormá-
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nyáriak a népszövetségi közgyűlés egybehívására vonatkozó javaslatát. A rövid beszéd után
Hailé Szelasszíé ment a szószékre.
hogy amhara nyelven nyilatkozatot olvasson
fel. A négusnak a szószékra történt lépésekor a
közgyűlési teremben levő olasz újságírók valóságos füttyhangversenvt rendeztek." A zajongó
újságírókat a teremőrök vezették ki a teremből.
A zajongó olasz újságírók eltávolítása után
a n.égus elmondhatta beszédét. Kijelentette,
hogy azért menekült el. mert ezzel meg akarta
menteni népét a pusztulástól. Husz évi uralkodása alatt mindig az abesszin nép anyagi és
erkölcsi jólétének emelésén fáradozott! A négus azzal érvelt, hogy Abessziniára a háborút
reákényszerltették, az ország önvédelmi harcot
folytatott. Az együttes biztonság érdekéért fáradozott, majd hangoztatta, hogv Abessziniának joga van a Népszövetség erkölcsi és pénz-

ügyi támogatására. Jogvédelmet kért a Népszövetség 52 államától és kérdezte, milyen válaszszal térhet majd vissza hazá jába.
— Mint Abesszínia császára, kijelentem —
fejezte beszédét a négus —, nem fogok meghajolni az erőszak előtt.
A négus beszéde után a közgyűlés ugy határozott, hogy legközelebbi ülését szerdán délelőtt tartja.
A négus elleni tüntetésben hét olasz újságíró vett részt. Az olasz újságírókat eltávolították a karzatról, majd gépkocsin a rendőrfel*
ügyelőségre kisérték őket kihallgatás végett.
Rómából
jelentik: A négus népszövetségi szereplése
Olaszországban igen rossz benyomást keltett.
Rómában ugy tudják, hogy szereplése csak
megnehezíti az európai és népszövetségi kibontakozás megszüntetését.

Schuschnigg nem utazik Genfbe
:s, junius 30. Az osztrák kormány tegnap
alosan is értesült D e l b o s külügvmiírnek arról a kezdeményezéséről, hogy
u s c h n i g g kancellár utazzék Genfbe,
schnigg ma délben fogadta a francia köA találkozást politikai körökben Delbos
í ül [vrniniszter kezdeményezésével
hozták
;olatba. A meghívás arra irányul, hogy a
ia külügyminiszter a Népszövetség jelenilésszaka során személyesen szeretné az
ntkezést felvenni Schuschnigg,al, aki a légii kormányváltozás óta átvette a külügyi
vezetését is.

— A külföldi sajtó bizonyos értesülése
szerint Delbos francia külügyminiszter és
Eden angol külügyminiszter azt az óhaját
nyilvánította, hogy még a közgyűlés mostani ülése folvamán személyes érintkezésbe
léphessen Schuschnigg szövetségi kancellárral. Ezt az óhajt ma megfelelő formában kifejezésre is juttatták. Bármennyire
is készek vagyunk elvben az ilyen természetű érintkezést felvenni, Schuschnigg
kancellárnak időheni okokból sajnos, nem
áll módjában Bécsből elutazni, korábban
már előre beosztott belföldi programja
miatt és a népszövetségi közgyűlés rövid
időtartama miatt. Mindenesetre az osztrák
kormányelnök alkalmat fog találni a legközelebbi ülés alkalmával, hogy személyesen vegye fel az érintkezést a francia, illetőleg az angol diplomácia fejeivel,
amelyre természetesen Bécsben is nagy
súlyt helyeznek.

melllielöffe magát
egy 22 éves orvostanhallgató
(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden
este fél 9 órakor a Somogyi-ucca 22. szám alatti
házban levő lakásán öngyilkosságot követett el
egy 22 éves orvostanhallgató. M u r á n y i Tibor már napok óta öngyilkossági gondolatokkal foglalkozott és barátai, valamint Szegedre
érkezett nővére hiába vigyáztak rá, szerdán
este éppen akkor, amikor egyik barátja kopogtatott be elsötétitett szobájába, revolverrel
mellbelőtte magát. A golyó közvetlenül a sziv
alatt hatolt a fiatalember testébe. A mentők
életveszélyes állapotban szállították be a sebészeti klinikára.
M u r á n y i Tibor Mezőtúrról került Szegedre, az elmúlt hetekben szigorlatra készült,
de a vizsga nem sikerült. Valószinü. hogy
emiatti elkeseredésében nyúlt a revolverhez,
de a jelek szeriint más is hozzá játszódott tettének elkövetéséhez. Délután már a rendőrség is
kereste, este alighogy hazaért a diákszobába,
szivének irányította fegyverét. Állapota rendkívül sulvos, kihallgatni nem lehetett.

Izgalmas választási
kámpány
kezdidött Pásztón

Pásztó, junius 30. Megkezdődött a választási küzdelem a pásztói mandátumért. A mandátumért Ivády Béla, a Nep elnöke, aki közvetlenül a közigazgatási bíróság ítélete előtt lemondott mandátumáról és Cseresznyés Aladár
kisgazdapárti jelölt küzd.
A Nep
vasárnap délelőtt tartott nagygyűlést, Ivády
Béla támogatására a kerületbe utazott 18
képviselő, köztük Marton Béla ós Juresek Béla. Érdekes beszédet mondott a gyűlésen Létay
Ernő, aki többek között bizonyos
politikai
osztrák kormány legközelebb dönt az ügyhomályos
elméletekre
tett
célzást,
amelyekre
bep. i
nálunk semmi szükség nincsen. Feltűnést kel'hivatalos körökben Schuschnigg utazásátett, hogy Marton Béla nem beszélt a gyűlé;apcsolatban egyelőre tartózkodnak minsen.
emű nyilatkozattól.
Ivády Béla beszédében kijelentette, hogy
külföld számára Bécsben este a következő
amikor mandátumát megpeticionálták, nyomalos közleményt adták ki:
ban le akart mondani, de politikailag a párt és
a vezér rendelkezett vele. Panaszolta, hogv választóit terrorizálták. Hangoztatta, hogv minden pártnak szervezkedési szabadsága van.
Amikor Ivády az élharcosokról kijelentette,
hogy éppen olyan fizetett kortesek, aminőket
minden párt tart, közbeszólt Kolbert János
kiegazda-párttitkár, mire viták, majd kisebb
vihar támadt.
„ m„
Eckhardt Tibor
mondott beszédeket. Apczon kijelenA Kereskedők Szövetségének nagytanácsa megkezdte a kongresszus hétfőn
tette, hogy amit a kerületben tapasztalt, az
minden, csak nem tisztességes és korrekt vár
előkészületeit
lasztús. Hangoztatta, hogy nem tűrik tovább
ezt
a hitványságot, Eckhardt beszédét végig(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze- Valamennyi kereskedői szakma az ország mingedi Kereskedők Szövetségének nagytanácsa den részéből képviseltetni fogja magát az or- hallgatták a bánya vezetői is.
Pásztón lovasbandérium fogadta Eckhardtot
kedden este a Lloyd-Társulatban értekezletet szágos kongresszuson, az egyes speciális kérdéés Cseresznyést, magyarruhás kisleányok sortartott. V a r g a Mihály elnök kegyeletes sza- sekről bizottságokban fognak tárgyalni.
vakkal parentálta el idősb G á r g y á n Imrét,
R o s e n b e r g Béla, K o r d a Jenő és I r i t z fala között vonultak be a malom udvarára,
a szövetség régi, érdemes tagját, Á megemlé- Béla felszólalása után a nagytanácsi ülés elha- ahol a gyűlés volt. Eckhardt itt Ivády Béla
kezés után bejelentette, hogy a vidéki kereske- tározta, hogy szervező-, pénzügyi-, fogadó- és vasárnapi kijelentésével foglalkozott. Ismételten kijelentette, hogv szó sincs tiszta és kordelmi testületek augusztus 15-én és 16-án or- bankettbizottságokat alakítanak.
szágos kongresszust tartanak Szegeden.
rekt választásról. Követelte a titkos választói nmin
•iriir"irwirun iim rnmmxammmmmmmmmmmmmm
Dr. K e r t é s z Béla, a szövetség ügyésze is- 01csó
jogot. Nem nyugszik meg. amig ezt törvénybe
mertette azt a programot, amelyet a szövetség
nem iktatják.
&»
az országos kereskedői kongresszussal kapcso- Silbermannál Püspök ucca 12 ss.
— Nem a svindli, a svihákság,_ a rászedés,
latban kidolgozott. A kongresszus főként a via megszegett igéret viszi előre a népet — mondék kereskedőinek sérelmét és kívánságait tűzte
dotta —, hanem a tisztesség, az igazság és a
napirendre, de természetesen szerepelnek a Kinevezések a postánál
becsület. Ezután az élharcosokról beszólt és
programon az ország kereskedőit egyetemesen
kijelentette, nincs szükség arra. hogy közpénzBudapest, junius 30. A kereskedelmi miniszérintő kérdések is. A decentralizációról több
ből fizetett korteseket tartson egy párt.
előadás kapcsán tárgyal a kongresszus, foglal- ter postafogalmazóvá nevezte ki a X. fizetési
Hasznos községben izgalmas jelenetek iáix
koznak az adó és a közterhek kérdésével, to- osztályba Kovács László (Szeged) postaforgalszódtak le. Ez a község a legerősebb kisgazdavábbá a szövetkezetek ügvével. Az építkezési
párti helység a kerületben. Cseresznyés bekedv előmozdítása tárgyában figyelemre méltó mi dijnokot.
A postaaltiszti személyzetnél II. osztályú al- szédét Tóth István jegvző állandóan zavarta
javaslatokat tesznek a kongresszuson, orvosolni kívánják azokat a bajokat, amelyek a vi- tisztté nevezték ki a II. fizetési csoportba N é - Eckhardt rendreintette. Eckhardtot a hallgatódéki kereskedelmet hátrányos helyzetbe hoz- m e t h György (Szeged) első oszt. postaaltisz- ság a gyűlés ufán vállára emelte. Amikor a a
ajtóban megjelentek, 4 jegyző a csendőrök közák a fővárossal szemben.
tet, I. osztályú altisztté a III. fizetési csoportba zött állva éitette Ivádvt. A képviselőknek vaA kongresszusra meghívják a szakminiszte- S z ő k e István és B a l l a István I. osztályú
lósággal a testükkel kellett visszatartani az
reket. a gyűléseken elfogadott javaslatokat
embereket, akik a iegvzőre akartak rohanni.
altiszteket.
megfelelő formában eljuttatták a kormányhoz.
ri

Augusztus 15-én és 16-án országos
kereskedői kongresszus lesz Szegeden

napernyővásár c s a k ma
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Kedden szavaztak az orvosok
Szerdán hirdetik ki az eredményt
(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden reggel megkezdődtek Szegeden az orvoskamarai választások. 8 órakor a városháza
közgyűlési és a tanácsteremben
helyezkedtek
el a szavazatszedő-bizottságok, majd megkezdődött a szavazás. Három bizottságot alakitottak,_ egyet a helyi szavazatok összegyűjtés r e , két bizottság a vidéki szavaztokat gyűjtötte. A helyi 6zavazatszedő-bizottságnak dr.
Halassy Antal volt az elnöke, a vidékieké dr.
Bereczk Péter és dr. Jung Sándor.
A reggeli órákban csak gyéren jelentkeztek
a szavazók, 11 óráig mintegy ötvenen adták le
szavazatukat. Nagyobb tömegben 11 és 12 óra
között szavaztak az orvosok, a legtöbben pedig a délutáni órákban, a rendelések után ad-

ták le szavazatukat. Esti 7 óráig 220 orvos
adta le szavazatát. Szegeden 297 olyan igazolt
orvos van, akik élhetnek a szavazás jogával.
Nagy érdeklődés mutatkozott a szavazás
iránt a vidéki orvostagok részéről. Délelőtt
postán 500 vidéki orvos küldte el szavazatát,
délután 40 szavazat érkezett. A szegedi körzetben 870 orvos jogosult szavazásra, hatvan
százalékuk leszavazott. A szavazás a legnagyobb rendben folyt, este 8 órakor lezárták az
urnákat. Kora délelőtt a vidéki szavazatszedő
küldöttségek átveszik még a vidékről érkező
szavazatokat és déli 12 órakor megkezdik a
szavazattok
félbontását.
Kedden este 8 éráig leszavazott 255 szegedi
és 560 vidéki orvos.

ITTHON NYARALHAT
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A móravárosi választás után
Viléz dr. Shvoy Kálmán válassza Peírlk Antal támadására
(A Délmagyar ország munkatársától.) A Móravárosban tartott legutóbbi választás, amelynek 6orán a kerület polgársága és munkássága
másodszor is az ellenzéki jelölteknek
adott
mandátumot, erős hullámokat ver Szeged politikai életében.
Vasárnap délután az Alsóvárosi Iparoskör
tartott választmányi ülést, amelyen
Petrik
Antal, a kisebbségben maradt egyik Nep-lista
jelöltje intézett támadást vitéz dr. Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő, a szegedi Nep
ügyvezető-elnöke ellen. Petrik Shvov Kálmánt
tette felszólalásában felelőssé az ellenzéki list a győzelméért, kijelentve, hogy „titokban támogatta Schwann János jelöltségét, mert az
volt a célja, hogy lehetetlenné tegye a Petriklista győzelmét". Bejelentette, hogy ismét életrehivja a „Külvárosi pártot".
Petrik beszédére

nem politikai egyesület és a frontharcos gondolatot nem engedem politikai célokra felhasználni.
— Lementem a körzetbe és megpróbáltam a
legkülönfélébb véleményeket összhangba hozni,
nem rajtam mult, hogy ez nem sikerűit. Nem volt
ugyanis másról szó, mint ádáz személyi harcról,
személyi indulatoktól vezetett harcról és én csa- j
lódva, borzadva távoztam arról a gyűlésről. Ha !
mindig csak személyek állanak egymással harc- 1
ban, ha mindig csak egyes személyek érvényesülési vágya a főcél, akkor a feltámadás helyett a
halál vár ránk és el fogunk pusztulni.
— A párt nem foglalkozott többé a választással
és átengedte azt az egyéni
küzdelemnek. Én
Schwannal szemben nem használhattam a hatalmi
szót, mert kérdem, van-e joga, Magyarországon
valakinek is, hogy egv állampolgárt törvényes jogaitól megfosszon, amikor Magyarországon törvényes jogrend van. A. vasárnap elhangzottakkal
szemben kijelentem, hogy én Schwannt titokban
nem támogattam és nem is tiltottam meg neki,
Shvoy Kálmán hétfőn válaszolt
hogy visszalépjen, a legélénkebben és a legerélvesebben tiltakozom ez ellen és az ilyen beállítást közönséges rágalomnak és hazugságnak mia Rókusi Mezőgazdák péterpál-napi ebédjén,
nősítem.
ahol előzetesen dr. Hunyadi-Vas Gergely or— Engem lehet támadni — folytatta beszédében
szággyűlési képviselő szólalt fel.
Shvoy Kálmán —, én a támadásokat kibírom és
Shvoy Kálmán beszédében ezeket mondotta:
— A XIII. kerületben pótválasztás volt, amely- ha nem birnám ki, van részemre más ut is, itt
azonban arról van szó, hogy az egységet akarja
ben a választási törvény és a biróság döntése érvalaki megbontani — személyi okból. Szomorútelmében azok indulhattak, akik az első válasznak, nagyon szomorúnak tartom, hogy Szeged vátáson már jelölve voltak. Én teljesen tisztán láttam, hogy három polgári jelölt harca esetén a vá- ros egyik iparostestületének szükebbkörü választmányi ülésén egyes iparosok ellen irányuló szelasztás el van veszve. Éppen ezért a bárom jelöltet magamhoz kérettem, feltártam előttük a hely- mélyi harcnak adiák oda magukat. Az a harc,
amelyet Petrik ellenem indit. kizárólag személyi
zetet és azt mondottam, hogy csak a polgári listának szabad indulnia, akkor biztos lesz a győze- természetű és igy nem fog sikerre vezetni.
lem. Takács Béla már amugvis tagja a törvényha— A jobboldali polgárság ne húzzon széjjel —
tóságnak, induljon tehát a Petrik—Schwann-íista,
mondotta ezután —, ne engedje sorainak megamelyei a Nep teljes erővel támogatni és a győze- bontását. mert a liberális sajtó csak erre vár. Petlemhez segiteni fog. Takács Béla ebbe beleegyezett, rik volt különben az is, aki Klebelsberggel szemPetrik Antal azonban gondolkozási időit kért, majd
ben is megbontotta a polgári egységet és az ellen
kijelentette, hogy nem hajlandó Schwannal egy lis- már most tiltakozom, hogy a város jobboldali
tán indulni, különlistán fog indulni és kért, hogy polgárságának nyugalmát ilyen kisérletezésekkel
én szereljem le Schwannt.
izgasság és vlven kísérletekkel zavarják meg a
— Én, mint a frontharcos főcsoport elnöke, ki- város polgárságának egységét.
jelentettem, hogy politikai dolgokban nem fogok
— Legyen Petrik képviselő —, mert úgyis csak
hatalmi szóval élni, mert a frontharcos szövetség
az akar lenni — én hajlandó volnék a szerepose-
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rére, hogy megmutathassa Petrik, mit tud ennek
a városnak az érdekében tenni. Azt hiszem, nem
sokat. Szomorú tünet, hogy mig mi a városért dol
gozunk, egyesek személyi bosszúból akarnak bennünket megfúrni. Ezzel nem nekünk, hanem a vá
rosnak ártanak. Felszólítom tehát Szeged egész közönségét, hogy tiltakozzék ez elllen és ne engedjen teret a kutmérgezőknek.
— Mindenhol fel kell emelni a szót Petrik e l
len — folytatta —, ahol közérdekről van szó
szemben az egyéni önzés önös érdekeivel. Kérem
az iparosok elnökét, aki mint egy igazi római jellem, sok mindent el tudott már viselni, fogja kezébe az iparosság sorsát és ne engedje az iparosságot két pártra szakadni, mert ennek árát csak
az iparosság adná meg. Ha azt látom, hogy az iparosságban ellenem agitáció folyik, ugy én is tudni
fogom kötelességemet és megvonom tőle azt a támogatást, amellyel eddig nehéz helyzetén enyhíteni igyekeztem.
— Nekem a képviselőség nem keny
közélettől, ha kedvemet veszik, vdsszs
nulni, akkor azután jöhetnek a Petrik W; .
legújabb fegyveres társa. Eltökélt szár
csirájában fojtom el ezt az aknamunk:
lenem és rajtam keresztül a város eMen
Én felhívom a sötétben bujkálókat, ak
nákből, pincékből irányítják ezt a m ir
nak nyíltan elő és valljanak szint. Fif
a város egész közönségét, hogy ennék
nincsen más célja, mint az, hogy P e
képviselő akar lenni és B a c k Károb s
lő akar lenni.

a

a

— Kérem ennek a városnak égés; <•'.<
hogy fogjon össze a Petrik-féle maci náe óva <
törekvésekkel szemben. És a túloldal i vep.-e tudomásul, hogy minden akció reakciót
1 ír.
nem leszünk birkatürelemmel és az " í r é
kekkel szemben meg fogjuk védeni a lözét le'
sorainkat megbontani nem engedjük.
— Én önzetlenül szolgáltam ennek
á t c mi
érdekeit — fejezte be beszédét Scbvoy * In önzetlenül viszem továbbra is ezt a kt ( s/t»-t >
a képviselőség jelent számomra, de rem
ros közönségének bizalmát és támogat -át,
ívei
machinációkkal és hangulatkeltő b<
al
szemben.
K ö r m e n d y Mátyás ezután az
dalom nevében üdvözölte a gazd:
Hangoztatta, hogv az iparosság ne
magát Petrik felszólalásával, mert a
józanul gondolkozik és meggondolja, 1
lekszik. Végül N a g y Ferenc köszön'
szólalásokat.

m;
• M
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Az
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium
jelenti: Szegeden * hőmérő legmagasabb állása 32.0, a legalacsonyabb 18.4 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre
redukálva
reggel 761.1, este 750.2 mm. A levegő páratartalma reggel 85, délben 42 százalék. A szél
iránya délkeleti, erősséige 1—4. A lehullott csapadék mennyisége vasárnaptól 3.3 mm.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Időnkint megélénkülő és változó irányn szél, több helyen újból záporeső és
zivatar, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
Széchenyi Mezi

Ma utoljára

Fekete szempár

BAUR és

Szeress örökké M e o r e 5, 9.

DÉLMAGyARORiZAG

Asz olvasó rovata
Tisztelt Szerkesztőség! Ma dolgom akadt a
szabadtéri játékok irodájával és miután a telefonszám még nem ment át a köztudatba, felhívtam a 08-at ós kértem az iroda telefonszámát. A hölgy, aki a 08 alatt jelentkezett, a
33—00-t mondta be, amire figyelmeztettem,
hogy ezt a ezápiot egyizben már megadták,
mint a szabadtéri iroda telefonszámát, pedig
ez a szám dr. Szalay József rendőrfőkapitány
lakásának a telefonszáma.
— Kérem nálunk ez van elkönyvelve, mint
a szabadiéi i iroda száma, — mondta a hölgy.
— Igen, válaszoltam, mert most vezette
be a város, hogy az iroda vezetőjének lakásán
legyen telefon.
— Akkor tessék várni, majd megkérdezem
a rendező urat, — hangzott a válasz —és néhány pillanat múlva megkaptam az értesítést,
hogy a központnál, mint szabadtéri telefonszám a 33—00 van olkönyvelve.
Azért fordulok most a tok. Szerkesztőséghez, hogy a nyilvánosság előtt kiigazítsam a
hibaigazitó hibás telefonszámát s közöljem vele, hogy a szabadtéri iroda telefonszáma 21—
85 és felkérjem, hogy a 33—00-t kegveskediék
a rend és precizitás érdekében dr. Szalay József rendőrfőkapitány ur neve mellé elkönyvelni.
Soraim közlését megköszönve, vagyok tisztelettel:
(Aláírás).
Igen tisztelt Szerkesztőség, alulírott osztja
a néimrgyarországnak azt az álláspontját,
érint a kritikának nincs helye addig,
neddu a mü meg nem születik. Viszont az
hogy minden születési hibát, melvet
;
, igyekezni kell idejében eltüntetni,
em ennek következtében, hogv a szajátékok érdekében cselekszem, amikor
a w
íi újságok vasárnapi közleményei kapcsán . ' 5vá teszem a zenei ellátás ügyét, de
a János vitézzel, hanem általában a
cal kapcsolatosan. A katonazenekar hevilzenészeket kell alkalmazni, a János
.z ember tragédiája és a Bizánc előadáA legelemibb szociális igazság is ezt
i-iván;.. A katonazenéezeknek van ellátásuk,
k, viszont igen sok civilzenész nem tudV lesz-e holnap betevő falatja. Ezekre
tehát valósággal áldás lenne, ha Az ember
ája és a Bizánc zenei ellátásához belőirveznének zenekart. A sorrendét meg
k<••!• változtatni: előbb az összes civilzenésze1 elhelyezni és katonazenészekre csak akkor kerülhet a sor, ha nincs elég civilzenész. A
vebben szembe kéli szegülni annak a
ndólatnak, hogy a János vitéz zenekar i négy-öt vidéki városból toborozzák össze.
úszik, karmák az ilyen zenekarhoz szár
vő pesti és vidéki közönséget?
yon helyes, hogy a vasárnapi újságok
fei\ ik az állandó polgári zenekar gondolatát,
iljunk csak az olvan esetekre, amikor^ a
ízban zongora mellett tartottak előadást,
a zenekar el volt foglalva. Gondoljunk a
; ri i rázi próbák nehézségeire, mert alkalmazkoJ
kell ahhoz, hogy mikor jön be a gyakorlatról a katonazenekar. Gondoljunk arra. hogv
milyen hatalmas közönsége lenne a filharmonikus zenének, ha nem a katonazenekarra baziroznák. Gondoljuk át, hogv mit jelentene
egész Szeged zenei és művészi életében, de mit
jelentene a szabadtéri játékok életébén is, Ka
megszerveznék végre a nagv polgári zénékart
és ha ez a zeneileg teljes testület látná el a
színház operaelőadásait, természetesen az operett előadásokat is, a filharmonikus hangversenyeket, az egyházi funkciókat és a szabadtéri előadásokat. Szeged teljesen megérett arra, hogy a zenei fejlődés utján tegyen végre
előre egy lépést s ennek elengedhetetlen feltétele, hogy haladéktalanul kezdje meg a polgári
zenekar megalakítását s addig, amig ez meg
nem történik, mindenhol ott, ahol zenészekre
van szüksége, civilzenészeket foglalkoztasson.
Teljes tisztelettel: (Aláírás).

Akiknek még jól m e g y . . .
(Tanyai levél)
Itten tisztelt Szerkesztő ur! A taAveviU&ót
eürün látogató kedves bohém ur kiruccanásairól szól az ének. Erre mifelénk tanvaszérte
csodálják nem közönséges italozó kedvét és
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mulató hajlandóságát, amellyel a hétköznapokat is gyakran megtiszteli épületes látvánvt
nyújtva megszomoritottjai számára. Mert az
uj idők Göndör Sándora foglalkozására nézve
végrehajtó. Tudjuk, hogy ennek a magas hivatásnak most konjunktúrája van. Ezt a foglalkozási ágat a májusi esőnél is jobban hizlalja
az általános szegénység. Ugy, de azért nem
szükséges ezt a konjunkturális jólétet mindennapos italozással demonstrálni. Erre mifelénk
azt, tartják, hogy a temetkezési vállalkozó huszárja és a végrehajtó ugy stilusos, ha komoly.

/portingek

Az árverések italos jókedvbe kanyarodó fináléja izgatja a tanyai magyarokat. Érdemes
volna figyelmeztetni a pirosarcu végrehajtó
ur felettes hatóságát, hogy néha-néha szemrevételezze gyakori vendégünk nótázásait. A tanya népe a sok elemicsapás után ma sokkal
érzékenyebb. Egyfelől örülünk, hogy eladatlan
borunknak ilyen jótempóju fogyasztója akadt s
hogv vannak még, akiknek jól megy, de azért
mégis csak elszomorító, hogy az árverési költségeket az ablakaink alatt mulatják el.
Tisztelettel: Egy komor végrehajtott.

selyemből, trikóból,

=tou^.

divatóílnekben

p^í^ Testvéreiméi

A kellős ünnepnapon
7 ezer látogalófa voll
a városi strandnak
Budapesti és külföldi újságírók Szegeden
(A Délmagyarország munkatársától.) A városi
strand tulajdonképeni premierje most, vasárnap és
Péter-Pál napján, hétfőn zajlott le, bár az idő nem
volt teljesen kifogástalan. A strandpénztárak jelentése szerint vasárnap háromezer, hétfőn négyezer vendég tartózkodott a strand tizenhat katasztrális holdnyi területén. Egyöntetű a vélemény, hogy a város a strand megvalósításával jó
irányban indult el a megoldás felé. Mindenki tudja, hogy az, ami az idén készült az ujszegedi parton. a hajdani drótsövényes kasztstrandok helyén,
csak a kezdetet jelenti. A többezernyi közönség jól
szórakozhatott
két ünnepnapon, nagy sikerük
volt a játék- és tornaszereknek, jól működte* a
íiihanyok is. a viz nem fogyott ki a tartályból
egyetlen órára sem.
A két ünnepnapon felmerült egy teljesen jogos
nak látszó kívánság a strand közönsége körébm.
A strandon ugyanis r.ern vezették be az egész napra ezóló jegyeket. A pénztárnál váltható huszfilléres jegy csak félnapra, délelőttre, vagy délutánra
szól. Aki egész nap kinn akar maradni, annak délután újból meg kell váltania a jegyét. A legfájdalmasabb az, hogy kedvezményt ebben az esetben
sem kap. Most az a kívánság merült fel, hogy a
strand adjon egész napra szóló jegyeket — harminc fillérért. A kérdés az üzemigazgatóság elé kerül, amely minden bizonnyal honorálja ezt a jogos és okos kívánságot.
A strandfürdő tulajdonképeni szezonja csak
most, julius elseje után indul meg. Az alkalmazottak nyári szabadsága főképen erre a hónapra
és augusztusra esik; régi tapasztalat, hogy akármilyen meleg is junius, az igazi strandélet juliushan kezdődik és szeptember elsejéig tart.
Hétfőn budapesti és külföldi vendégei is vol-

Befőzéshez
Befőttes üve gzöld, K literes 5 drb 78
Befőttes üveg M é r , V* liteers 5 drb 88
Lekváros üvég zöld, 2 decis, 6 drb
78
Lekváros üveg fehér 2 decis 6 drb
88
Babos üveg zöld W literes 4 drb
78
Babos üveg fehér, y, literes, 4 drb
88
Ugorkás üveg zöld 3 literes
68
Ugorkás üveg fehér 3 literes
78
Patent befőttes üveg 75 mm, 3 leeis 88
Patent befőttes üveg 100 mm 5 decis 98
Patent üvegre gumi 75 mm-es
—. 4
100 mm-es —.08, 125 mm-es
Befőző pergament, 3 iv
24
Befőtt kötöző spárga, 1 gombolyag
17
, Párisi" befőző hártya 40 grammos 15
drb gumival, 1 iv
15
1 iv „Matador" bef-ző hártya 30 grammos 40 drb címkével és 30 drb gumi karikával
24
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Kibővített uj helyiségeinkben kényelmesen és lególesóbban
vásárolhat!
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tak a strandnak. Reggel, Szolnok felől hajón érke.
zett Szegedre a Magyar Újságírók Turista Egyesfi.
letének harminc főnyi csoportja dr. B e r e c z Sándor elnök, dr. S z a b ó Béla alelnök és dr. Kős z e g i Imre titkár vezetésével. A kirándulók között volt
több külföldi újságíró
és a budapesti bolgár követség sajtóattaséja te.
A vendégek megérkezésük után autókörsétát
tettek a városban, majd kivonultak a strandra és
ott maradtak két óráig. Megállapították, hogy Szegednek az egész országban páratlan adottságai ée
lehetőségei vannak ezen a téren és ha a város
tovább halad a megkezdett uton, egy-két éven belül olyan strandfürdője lesz, amely ezrével fogja
Szegedre csábítani az idegeneket.
Az ujságirók tiszteletére a város délben ebédet
• adott az ujszegedi Vigadóban, ahol V é r György
és M a g y a r László üdvözölte a társaságot. Aa
üdvözléseket dr. B e r e c z Sándor köszönte meg
A vendégek egész nap nagyszerűen érezték magukat Szegeden és a délutáni gyorssal utaztak visix
sza Budapestre.

Halálos
tiszai fürdőzés
Balesetek a kánikulában

(A Délmagyarország munkatársától.) A kétnapos ünnepnek sok rendőri eseménye volt. A!
tiszai fürdés első idei áldozata: Támezos Ferenc 19 esztendős kereskedősegéd, aki vasárnap egyik barátjával a Sárgára ment fürödni.
Úszás közben elmerült ée hiába igyekezett barátja megmentésére, a viz elsodorta. Valószi*
nü, hogy a szerencsétlen fiatalember uszáa
közben görcsöt kapott és ez okozta a halálos
tragédiát. A vizsgálat megindult.
A két nap alatt csekély kivétellel jé strandidő volt, ami nagy tömegeket csábított a viz«
re. Megtélt a Tisza mindkét oldala fürdőzőkkel é6 jutott bőven az ingyen strandoknak is a
közönségből. Nem csoda, ha a hatalmas forgalom mellett előfordultak balesetek. A mentŐk-i
nék többi zben kellett kivonulniok első segélyt
nyújtani olyanoknak, akik a nagy melegben rosaszul lettek, vagy a vizén kisebb baleset érte
őket, ezek azonban mind szerencsésen végződtek.
Hétfőn reggel súlyosan sérült embert szállítottak a mentők a kórházba. Erdei János
67 esztendős makói lakos kerékpáron^ utazott
Szegedre, hogy itt egy rokonát meglátogassa.
Útközben lezuhant a kerékpárjáról és eszméletlenül terült el az ut porában. Egv kerékpáros értesítette a mentőket, akik Erdeit bevitték a kórházba. Állapota sulvos, de nem életHasonló súlyos baleset érte Gémes József
18 esztendős kifutót, aki a Kecskeméti-ucciban zuhant, le kerékpárjáról és szenvedett splvös térmészetü zuzódá-sokat. Sebéit a mentőit
kötözték be. Gémes a nagy melegben elszédült
és ugy zuhant le.

1936 július 1.

DÉLMAGYARORSZ

ÁG

5

434 paprikatermelő
a klhágási bíróságon

Áthelyezés Kölcsey-u. 4-ről 0rOSZlán-U. 6. SZ. alá, ahol
WB
kölcsönt kap ékszerre, kereskedők árukra stb.

Amnesztia helyeit elitélték őket
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
Szegedvidéki Füszerpaprikatermelők Szövetségének megalakításával egyidejűleg be kellett
jelenteni a termelőknek, hogy milyen nagy területen termelnek paprikát. A termelési engedélyeket a földmivelésügyi minisztérium adta
ki. Később a szövetség ellenőrizte, hogy a termelési engedélyhez megjelölt területeken termelnek-e paprikát a termelők. Az ellenőrzés
után a tavasszal közel ötszáz termelői jelentett fel a szövetség a kihágást bíróságon, hogy
részint engedély nélkül termeltek, részben pedig nagyobb területeket vetettek be, mint
amekkorára engedélyt kaptak.
A feljelentett termelők ügyét most tárgyalta
a kihágási bíróság. 434 termelő került a kihágást biró elé, nagyobbrészt röszkeiek és átokháziák. A feljelentett gazdák nagyrésze ellen
az volt a vád, hogy nagyobb területet vetettek
*

«i

f

•

rr s t r a n d r a .

Triton facipo

be paprikával, másik részét azzal vádolták,
hogy nem váltották ki a termelési engedélyeket, illetve nem jelentették be, hogy paprikatermeléssel foglalkoznak.
A kihágási bíróság csoportosan tárgyalta a
termelők ügyét és nagyrészt párpengős pénzbüntetésre itélte. Többen azzal védekeztek,
hogy elfagyott a paprikavetésük és ezért nem
váltották ki a termelési engedélyt.
A termelők körében izgalommal fogadták a
szövetség eljárását, mert a tavasszal, amikor
hire terjedt annak, hogy az engedélynélküli
paprikatermelőket feljelenti a szövetség, ezt
szóvátették a választmányi üléseken is és ott
olyan kijelentések hangzottak el, hogy a.z engedélynélküli paprikatermelők
amnesztiában
fognak: részesülni. Mindannyian biztak az amnesztiában, most ehelyett a kihágási bíróság elitéi te őket.
kizárólag

n ő i és férfi

Zálogház

P. 2 . 5 0 Pollák Testvéreknél

derítőjének, amelyik a főügyészségre ment. A
^zakács jelentkezett azzal, hogy
a levelet ő irta és arra Lővei kérte
meg.

A szakács kihallgatása során elmondotta, hogy
néhány héttel ezelőtt kihívta őt a folyosóra
Lővei, aki akkor már szabadulása előtt állott
és arra kérte, hogy egy levelet másoljon le neki.
Azzal papirt, ceruzát és indigót adott át és
azt mondotta, hogy tulajdonképen iráspróba
lesz, mert ettől függ, hogy bekerülhet-e az
irodába, oda ugyanis csak j ó ; irásu embert
tesznek. A szakács szerint másról nem volt
szó, jutalmat sem ígért neki, csak később tett
említést egy kiló kolbászról. Fekete azután
a levelet l'eirta és átadta Lőveinek, aki azt
magához vette és elvitte kiszabadulása után
Pestre.
A többit a rendőrség detektivjei állapították meg. Lőveinek az volt a célja, hogy ezt
a levelet

A névtelen levelek uj fejezete
Letartóztatták a levelek hamisítóját, aki a fogházból való kiszabadulása után zsarolási manővert kezdett
(A Délmagyarország munkatársától.)
Néhány hét óta különböző helyeken felhívások jelennek meg névtelen levelek ügyében. A felhívásokat egyik ismert szegedi írásszakértő tette
közzé és arra szólította fel a közönséget, hogy
aki a névtelen levél írójának a nyomára akad,
az kétszáz pengő jutalomban részesül. A felhívás mellé annak a bizonyos névtelen levélnek
a fotókópiája is mellékelve volt. A felhívás
sokáig nem vezetett eredményre, annak ellenére, hogy a lapokban is közzétették a feltűnést keltő felhívást. Hetek múlva azután ugylátszik eredménye lett a nyomozásnak Nyilvánosságra került a névtelen levél története
és ebből az derült ki, hogy a hirtelen elhunyt
dúsgazdag földbirtokos özvegyét rágalmazta
Imeg a névtelen levél irója. Nyilvánosságra került az is, hogy sikerült a levél íróját és az
értelmi szerzőjét leleplezni. A kérdéses névtelen levél azzal a nagy harccal állott összefüggésben, amely a hatalmas értékű örökség körül folyik még jelenleg is. Annak ellenére,
hogy a szereplő személyek nem voltak megnevezve, sőt az elhunyt foglalkozása is hibásan
volt megjelölve, Szegeden csakhamar rájöttek
arra, hogy a szereplő személyek ismert szegediek. Az ügyben nemrégiben tartott tárgyalást
a szegedi járásbíróság mindvégig zárt ajtók
mögött.
Mialatt a levélügy a rendőrséget ós az
ügyészséget járta, megjelent a második számú
felhívás, amely ugyancsak kétszáz pengő jutalmat helyezett kilátásba annak, aki a második számú névtelen levél íróját leleplezi. Mert
közben befutott egy második számú névtelen
feljelentés is, ezúttal a főügyészségre. Az elsőt
a rendőrség kapta, a második már a főügyész
cimére érkezett és ahogy a fotókópiából kivehető volt, a levélíró hivatkozott az első levél-

re, amelyben bizonyos dolgokra figyelmeztette
a rendőrséget, de a levélíró 6zerint hasztalan.
Ebben a levél-ügyben is megindult a nyomozás,
de nem vezetett eredményre,
igy került a fotókópia ismét
nyilvánosság elé

a

arra számítva, hogy a közönség, az ezerszemű
detektív segíteni fog a nyomozás nehéz munkájában. Ezúttal is eredményre vezetett ez a
módszer, sikerült a második számú névtelen
levél iróját elfogni. A nyomozás azt is megállapította, hogy a két levélnek nincs egymáshoz semmi köze, a második levél egy ravasz
zsarolónak az egyéni akciója volt. A rendkívül
érdekes történet a következő:
Az ügyészségi fogházban töltötte büntetését
Lővei Károly erdész,
akinek neve nem ismeretlen a rendőrség világában. Legalább hatvan esetben volt ellene eljárás folyamatban, ezek közül nem egyben el
is ítélték. Lőveinek a zsarolás volt a reszortja.
Legutóbbi ügye az volt, amikor egy bárónőt
zsarolt meg a budapesti főkapitányság folyosóján 12 ezer pengő erejéig. Ebbe az ügybe
azonban belebukott és a büntetést Szegeden
töltötte, még pedig az ügyészségi fiókfogházban, mivel irodai munkákra jól fel lehetett
használni. A 8-as számú cellában lakott többedmagával. Egy másik cellában töltötte büntetését egy Fekete nevü fiatal szakács, aki
most azután a névtelen levelek ügyében igen
fontos szerepet játszott. A szakácsnak ugyanis tudomására jutott, hogy kétszáz pengő jutalom van kitűzve annak a névtelen levél fel-

zsarolási célokra
n á l j a fel.

hasz-

Az ötlethez ugy fr tott, hogy az irodában kezébe került több olyan akta, amely az^ özvegv
ügyeit tárgyalta, többek között az első szánra
névtelen levél aktá i is. Akkor jutott arja a
gondolatra, hogy 6 is készít egylev&ltt és azt
zsarolási célokra fogja felhasználni. A levelet
azután elküldőtte e főügyész cimére, de hogy a
továbbiakban hogy m akarta a zsarolási manővert intézni, azt egvelőre nem lehetett megállapítani.
A detektívek
megtalálták
gedi

Szehí i

Kihallgatása során ina• a< ••< •'
rend
őrségen őrizetbevet k ás
klen átkísérték a
járásbíróságra dr.
elé. Dr. Szász Dezső ügyészi megbízott indit
ványozta, hogy az ügyet tegye át. a járásbíróság a törvényszékii
r
"
t
mis vád és ez a tc
tozik. Ilyenformán a járásbíróság nem is tárgyalta az ügyet, h& iem felküldötte a törvényszékre, illetve az ü
Az ügyészség in< itványára a vizsgálóbíró
Lőveit előzetes letctózv
•• • i ! ' . U
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CIPÖCSERE!

ócska cipőért ujat adok
kevés ráfizetéssel. _ Olcsó, gyors és jó férfi talp
18.0-tól, női cipőtalp 1.48-tól, női sarok —.20 fillér
CIPŐIPAR, Margit-ueca 9.
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1956 julius I.

A ízen háromnapos
munkanélküli...

l e g j o b b

fehér és színes cipők, bocskorok és szandálok

.Gráciánál IegoI<,.,,bb.b Kárász u. 3.
M i n d e n párért Szavatolunk.

Kalász-szelvények érvényesek.

Hirek
— Dr. Széli János és dr. W a n i e Rezső kinevezése. A fflóst közölt juliusi kinevezések tömegében két szegedi szempontból is érdekes kínevezésre bukkantunk. Dr. W a n i e Rezsőt, az
ismert uszóbajnokot, aki Egerben, majd Budapesten vnlt bírósági gyakornok, a kereskedelmi
minisztériumba nevezték ki titkárrá. Dr. Széli
Jánost, dr. Széli Gyulának, a szeegdi ügyvédi
kamara elnökének fia, aki tanulmányait Oxfordban végezte, a szegedi egyetemen sub auspiciis gubernatóris avatták doktorrá és aki legutóbb Winchkler István kereskedelmi miniszter mellett mint titkár teljesitett szolgálatot,
miniszteri osztálytanácsosi cimet és jelleget
kapott.
'.
I — Temetés. Hétfőn délután a belvárosi temető halottas csarnoka elől temették el idb.
N y á r y Györgyöt igen nagy részvét mellett. A
temetésen megjelentek dr. vitéz Shvov Kálmán
<
li-Vas Gergely országgyűlési képviseők, li' re z János egyetemi tanár, a város hatósás
> pviseletében dr. Csonka Miklós tat dr. Szekerke Lajos főügyész, jelen
iéchényi István, dr. Turóczy Mihály,
ály s a tőrvényhatósági bizottságnak
ja. képviseltették magukat a katonai
jelen voltak a kegyesrendi tanárok
m. a szegedi vendéglősök és nagyon
rátok és ismerősök közöl. Az egvrtist R a s k ő István pápai prelátus
avatal mellett dr. D e 11 r e János
eginditó gyászbeszédet s utána a
oolgárát, aki negyven évnél hoszvolt a törvényhatósági
bizottság
oltók a szegedi földben,
tag
isi, répirási tanfolyamokra, gvakortkozás szakiskolában
'Honvéd-tér
Ilus

%

— Előadás a szatymazt templomkertbon. A Kalocsai Iskolanővérek vezetése alatt álló katolikus
leányegyesület az ujszegedi parkban
„lourdesi
barlangot" óhajt felállítani, hogy ezáltal vonzóbbá
tegye Szegednek ezen kedves kirándulóhelyét. A
„KLOSz" julius 5-én, vasárnap délután a szatyra a zi templomkertben vidám délutánt rendez a
leányegyesület tagjainak közreműködésével. Az
előadás vasárnap délután 5 órakor kezdődik.
— Muzsikus-házasság. Érdekes házasságkötés
színhelye lesz vasárnap délután fél 7 órakor a
szegedi fogadalmi templom. A n t o s Kálmán orgonaművész, a székesegyház karnagya vezeti oltárhoz menyasszonyát, S i m k ó Máriát, a városi
zeneiskola tanárát, dr. Simkó Elemér városi főügyész leányát.

Zomisory János vizsgálóbíró
nyugalomban
A keddi napon negyvenegy esztendei hivatali szolgálat után nyugalombavonult Zombory János vizsgálóbíró. Utódja dr. Berze Árpád törvényszéki bíró lett, aki eddig is állandó helyettese volt. Zomborv János tizennyolc
esztendeig volt vizsgálóbíró Szegeden, a háború utolsó esztendejében vette át a vizsgálóbíróság vezetését ós azóta egyfolytában vezette a nehéz és fáradtságos munkát kívánó
hivatalt. Nyugalombavonulása alkalmával sokan keresték fel. Kedden elbúcsúzott a bírói és
ügyészi kartól, szerdától kezdve már hivatali
utódja, dr. Berze Árpád intézi a vizsgálóbírói
teendőket, akit szintén elhalmoztak jókívánságokkal ós gratulációkkal.
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A kánikulai hőség ugy elterpeszkediik ai
emberen, hogy minden gondolat, minden mozdulat külön fájdalommal jár. Ilyenkor látszik még, hogy milyen jók azok a sablonok,
milyen jó, ha blanketták is vannak a világon,
ha gyönyörűen kijegécesedett formulák szerint intéződhetnek a dolgok.
Legalább elintéződnék és nem húzódnak el
az idők, máj- mint a kánikulás idők, végezetéig.
Az egyik városi tisztviselőhöz — fiatal házas az illető —, bekopogtatott a gólya. Rossz,
kor, tapintatlanul jött, a hónap második felében, amikor már kiürült az erszény és tiz pengőt az egész kerületben nem igen lehetne öszszekaparni. A gólya látogatása viszont mindig
pénzbe kerül, még pedig elég sokba. A költséges müveleteket, tekintettel a soronkivüli Sürgősségre, az illetékesek hitelbe is elvégzik
ugyan, de csak rövidlejáratú hitelbe azzal,
hogy a számlával majd elsején jelentkeznek.
Kelengye Is kell a babának, aki a keresztségben — ez is külön költség —, két nevet is kapott és jelenleg, a hivatalos akták szerint, Ferencnek és Antalnak is hívják.
Az újdonsült papa mit tehetne mást, fizetési előlegért folyamolott kenyéradó gazdájához, a városhoz. Az ilyen kérvények csak akkor létjogosultak, ha benyujtójuk az előirt mellékletekkel szereli fel őket. Csatolni kell többek között a hatósági bizonyítványt, amely]
igazolja, hogy a folyamodó eltartása alatt álló
családtagok sem élveznek külön fizetést, vagy
jövedelmet.
Az ilyen bizonyítványokat a hatósági nyomozók jelentése alapján az előljárósági ügyosztály állítja ki. Most is kiállította. Minden
adat pontos és a helyén van, semmi sem hiányzik belőle. Azt mondja többek között, hogy
asztmondja:
. . . . . . Ferenc Antal tizenhárom
n&poa,
folyamodó fia, jelenleg is életben van, önálló
folgalkozása, keresete nincs ..
A tizenhárom napos Ferenc Antal ezek sze.
rint — munkanélküli, de az is lehet, hogy mumkakerülő. Próbát kéne vele csinálni. Utasítani kellene a népjóléti ügyosztályt, hogy a hatósági munkaközvetítő utján idézze be közmunkára napi egyötvenért. Hátha kiderülne,
hogy nem megy, hogy visszaélve azzal a rokonszenvvel, amelyet a hatóság és a társadalom tanusit a válság áldozatai, az Ínségesek
felé, munkanélküli segedelemre számit csak.
A tizenháromnapos Ferenc Antal, aki különben, a hatósági bizonylat tanúsága szerint,
eddig még hiven teljesítette minden polgári kötelességét.
Elsősorban azzal, hogy megszületett.
Azután meg azzal, hogy tizenháromnapos
korában már — akta is lett belőle.

Bariyih Büa
l

cipész. Feketesas n. 21. Részit
nri, nól ée különleges cipóké'
méltányos árért. Javítást vállal

újdonságok

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Hatósági Munkaközvetítőben: 8 kovács helyben, 6
esak
vidéken, 3 lakatos, 1 vidéke®, 1 köszörűs vidéken,
G i ö c k n e r 1. é s F i a
1 bádogos hadigondozott, 1 vasesztergályos, 3 gépkelmefeató, é t ágytölltieztltó
üzeme. Iskola, n. 27— 28. (Foga
lakatos hadigondozott, 1 faesztergályos, 3 kádár, 3
dalml templommal szemben.!
bognár, 1 szíjgyártó vidéken, 2 kötélgyártó vidét é t 12—89. Ka'átZra kiszolgál
ken, 6 szabó, 2 vidéken, 4 varrónő, 2 cipész vidéd p ó á r u h á z b a n. ken, 4 helyien hadigondozott, 8 hadigondozott Cipőtüzőöő, 6 hölgyfodrásznő.
Eredeti
— A Szegedi Izraelita Nőegylet kerti ünnepélye Julius 4-én, szombatőn az ujszegedi Vlrághcsiszolt
cukrá'szdában. Zene, pezsgősátor, tánc. Autóbuszjárat 9-től 11 óráig, a főpostától.
x Siesta Szanatórium, Budapest, I., Ráth
VASSZERKEZETI G Y Á R
kristályok a 3 leveia védjeggyel György.ucca 5., a főváros egyik legideálisabban
Kizárólagos egyedüli árusítója
ÉS KÉSÁRUÜZEM RIGÓ Ű.
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt
Szegede, nnjnh ékS/.0T é l
88. — fEtZFÖR 12—71.
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
uollill mfliparl
szülészet, nőgyógyászat, nrulogia, stb. Röntgen.
tárgyak, Kelemén n. 11.
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektron
cardiograph
(sziwizsgáló) Krogh-féle alapanyagRág
cserevtzsaálö készülék. Enterocleaner (bélfürPETRIK ANTAL. ty. lUpt. taná- dő). Módéra ViígyÓgyifltézet! Orvosilag vezetett
M
csos ingatlanforgalmi Irodája villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700
ha nálam cseréU be njjá.
(OFd) tórv. bejegyzett cég 8ze- négyszögöles park! Olcsó árak!
frt, SééolMngl-tél T, l emeleá
— FéUru utazás Az Országos Magyar .Ven-4
balra (ftzegzd Caahgrá® tkpéaz*
Ti'za Lájoe kórnt 39
dégforgálmi Szövetség tagjai részére ezen | hé.
tág székháza) tél 18—40.
t « szombaton féláítt Utazást rendez Budápeitrd
ÓS MiíkOlcra. Akik bá amelyik csoporthoz cáátlakózní óhajtanak, jelentkezzenek legkésőbb péntek
este 6 óráig a Délmagyarország utazási irodájáKlauzál tér
ban.
Efl£v

éta művésziesen lest és
W 0 tisztit a legolcsóbban

Petersdorman

BAMIA EÜDRE
Josephieniotte

csillárját
Zl beváltom,]

Fitid, ház. loiutiorlet

Rotner József
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PaprikVpUc

II maliéi pusztán
Kerékpárosok!
újjáépült egy árpádkori
Szánt6 Sándor
templom

E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s árban részletre a d o m .
Öumikai és alkatrészeket

Hétfőn szenteste fei Glattielder

Tízezer Eioldon pusztított
a jég Kelefcsaaádiian
(A Délmagyarország makói
tudósítójától.)
A csanádvármegyei gazdasági felügyelőség
részben személyes tapasztalatok, részben a beérkezett jelentések alapján most állította öszeze a keletcsanádi jégverés statisztikáját.
A jégverés, amely pásztásan húzódott, junius 22-én délután háromnegyed 6 órakor kezdődött és félórán át pusztította a vetéstáblákat. Legnagyobb a kár Dombegyházán,
ahol
háromezer holdat vert el, 40—45 százalékos
kárt okozván a kalászosokban. A károsultak
zöme a kisgazdák soraiból kerül ki, akiknek a
kára biztosítás révén sem térül meg. Dombiratoson 800 holdat vert el 30—60 százalékban,
Almáskamaráson 800 holdat 30—50 százalékban, Fagykamaráson 525 holdat 30—60 százalékban, Medgyesegyházán
120Ó holdat 50
százalékban, Ottlakán 700 holdat 45 százalékban, Medgyesbodzdson 100 hódat 10 százalékban, végül Kevermesen 300 holdat 20 százalékban. A jégverte területek nagysága 10
ezer hold körül mozog. A kár százalékos arányszáma 45.
A felügyelőség jelentése szerint a kár nagyrósze a kis- és törpebirtokosokat érte, akiknek a kára annál nagyobb, mert jég ellen csak
egészen kis százalékban biztosítottak. A mezőgazdasági munkásokat ezúttal megközelítően sem sújtja a kár olyan mértékben, mint a
törpe- és kisbirtokosokat, mert a jégverte és
szél által összekuszált búzák letakaritásához
sokkal több munkaerő kell, mint a karban levő
ós normálisan fejlődött vetések aratásához.
Munká tehát lesz, a baj csak az, hogv a kereset nem lesz arányos a munkával. Végül megjegyzi a jelentés, hogy a kapásokban okozott
kár nagysága teljes egészében az elkövetkező
időjárástól függ. Ha a következő hetek időjárása nevdus és meleg lesz, ugv a kukorica
még teljes egészében kiheverheti a most elég
lényegesnek mutatkozó kárt, ha ellenben a
nedvesség elmarad, ugy a most mutatkozó kár
még fqikozódna is.
A jelentésből kétségtelenül megállapítható
az az örvendetes tény, hogv a kár megközelítően sincs olyan nagy, mint aminőnek az első
beérkezett jelentések mutatták.
Ms ói dalárda sikere az országos

püspök
Péter-Pál napján szép ünnepség folyt le a makói határban levő kopáncsi pusztán, ahol Csanád
vármegye árpádkori templomrorjai
fölé
emelt
pusztai kápolnát szentelte fel
Glattielder
Gyula püspök. Csanád vármegye és Makó városa
ál dozatkészségéből dr. C s e p r e g i Imre makói
pápai prelátus kezdeményezésére épült fel az egykori kis templom elképzelt mása az épségben maradt alapfalak s néhány falrészlet felhasználásával.
A kegyeletes ünnepségre Makóról és a tanyavilágból több száz főnyi közönség sereglett egybe. A vármegye vezetősége Fáy főispán feleségével, Tarnay alispán, Nikelszky polgármester a
makói állami hivatalok és hatóságok vezetői teljes számban jelentek meg. A Történelmi Társulat
képviseletében Eperjessy Kálmán szegedi tanitóképzőintézeti tanár, a Műemlékek Országos Bizottsága részéről vitéz Nagy Zoltán vettek részt a
templomszentelésen s az azt követő ünnepségen,
amelyet a Csanádmegyei Történelmi és Régészeti
Társulat rendezett.
G l a t t i e l d e r püspök S o p s i c h János kisprépost kíséretében 10 órakor érkezett a helyszínre, ahol Csepregi Imre prelátus fogadta. Az
ünnepélyes püspöki templomszentelés után főpász.
tori mise következett, a kis templom bejárata
mellé állított szószékről szabad ég alatt mondotta
el a megyéspüspök szentbeszédét. Az egyházi ünnepségek után a templom falának árnyékában ült
össze a Történelmi és Régészeti Társulat közgyűlése, amelynek megnyitóját T a r n a y alispán, a
társulat elnöke mondotta gazdag célkitűzéseket
adva az ujjáalakult tudományos alakulásnak. Sops i c h János kisprépost ünnepi beszéde után Eperjessy Kálmán, a Történelmi Társulat elnökének,
Hóman Bálint kultuszminiszternek, vitéz dr. Nagy
Zoltán a Műemlékek Országos Bizottságának üdvözletét tolmácsolta. A záróbeszédet
Csepregi
Imre prelátus mondotta. Ugy az egyházi ünnepségen, mint a társulati közgyűlésen a makói SzCsV
Dalkör adott elő énekszámokat. Délben F á y főispán Glattfelder püspök tiszteletére
tizenhatszemélyes ebédet adott a vármegyeházán.
öngyilkos lett, mert nem kapott munkát. V a r g a Sándor Nádasdy-uccai molnársegéd hétfőn hajnalban a lakásához tartozó kamrahelyiségben felakasztotta magát, mire hozzátartozói rátaláltak, már
halott volt. A szerencsétlen ember három hónappal ezelőtt elveszitette állását s azóta hasztalan
próbált meg mindent, hogy munkához jusson. Elkeseredése már buskomorsággá vált, igy határozta
el magát végzetes tettére.

versenyen.

Szemüveget szakszerűen készít Klein látszerész.

"A szombathely! országos dalosversenyen szép sikert, első helyezést nyert a makói belvárosi református énekkar.

Orvosi hir. Dr. Lőwenbach Ilona fogorvos tanulmányútjáról megérkezett. Rendelését (Megyeház-uoca 3.) vasárnap, junius 28-án újból megkezdte. Rendel délelőtt fél 8—fél 11-ig, délután
4—6-ig.

hurozások

Klein

Dr. Makai Ernő és dr. Makai ö d ö n fiúi alázattal, az Ur akaratában megnyugodva, a magiunk, családjaink és a rokonság nevében megrendülve tudatjuk, hogy
rajongásig szeretett édesanyánk,

özv. Löwensíe'n Atíofné
szül. Fischer Herm n
Bosszú betegség után junius 29-én, életének 80-ik. gyászos özvegységének negyvenedik évében elhunyt.
Megtért drága halottai közé, akiket egy életen keresztül eltemetett és siratott,
önfeláldozó, szerény, jóságos és tiszta lénye nincs többé.
A megboldogult hűlt tetemeit julius 1-én, szerdán, délután fél 6 órakor helyezzük örök nyugalomra a rákoskeresztúri izr. temetőben,
Csendes részvétet kérünk.
Gyászolják:
Dr. Makai Ernőné sz. Benedek Stefy,

dr. Makai Ödönné sz. József Etelka
menyei,

Özv. Müller Mórné sz. Fischer Riza
nővére,
özv. dr. Fischer Jakahaá
sz. Leitersdorf Hermio
sógornője,

nál

árban kaphat
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T< niszütők, felszerelések,
Imrénél
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—K3

Makai Márta, Makai (tábor, Makai Zsuzsi,
Makai Péter, Makai Ádám, Rolzweber Imre
és felesége Sik Magda
unokái,
Holzweber György

dédunokáin,
unokaöeosel unokahugai ás kiterjedt jrokonsága.

S z e d e d , 'Kiss D r>a!oia

mgs» u . a

Kinevezték a makói uj tiszti orvosokat és városi orvosokat. A tiszti orvosi és orvosi kinevezések Csanádmegyében és Makón — értesülésünk szerint — megtörténtek. A kormányzó dr. J o 6 Imrét
vármegyei tiszti főorvossá kinevezte. Makó városi
tiszti orvossá dr. D o b s a Lajost, központi és torontáli járási tiszti orvossá dr. P a p J u h á s z
Istvánt, battonyai járási tiszti orvossá pedig dr.
B a r s a i Jánost nevezte ki a belügyminiszter.
Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: Taub
Sándor Weinberger Szerénával. Elhaltak: Macsán
Jolán Margit 25 napos (Liget-ucca 43.), Varga
Sándor 32 éves (Nádasdy-ucca 2.), özv. Gera Sá.
muelné Várady Julianna 84 éves (Tisza-ueca 14.).
Elvitték a jó kerékpárt, rosszat hagytak helyette. Hecskő Ilona feljelentést tett a makói rendőrségen hogy kedden délelőtt Szegedl-iieea 2. számú péküzlete elöl ismeretlen tettes elv "te Steyrgyártmányu kerékpárját s egy használhatatlan,
ócska kerékpárt hagyott helyette. Az otthagyott
kerékpáron „Orbán János Földeák" névtábla van,
a rendőrség most ezen a nyomon keresi a kerékpártolvajt.
509-es Fiat-autó, nyitott, 54 ezret futott, újonnan festve, tip-top állapotban eladó. Érdeklődők
„1300" jeligére a Délmagyarország makói fiókkiadóhivatalához Írjanak.
Eladó ház vendéglővel. Makón, Batthyány-ucca 20. számú, 25 évre adómentes házam, a benne levő vendéglővel teljes felszereléssel, más vál<
lalkozás miatt eladó. Ménesi Lajos vendéglős.

D £ l m a a i i 6 r o r s z ^

Mölcsönhönpíár

Anyaga legnagyobb,
előiizetese leghisebb!

— Kerékpárt lopott, 7 hónapra ítélték és kitiltották az ország területéről. A szegedi törvényszék kedden tárgyalta Kókity Omór deszki
lakos lopási bünügyét. Kókity márciusban lopást követett el Deszken. Egri Kálmán kerékpárjára felugrott és elkarikázott. Átszökött
a román határon és a gépet a román határőröknek eladta 200 leiért. Amig a pénzből tartott, addig Bomániában élt, azután visszajött
Magyarországra, rövidesen elfogták. A keddi
főtárgyaláson beismerte a lopás elkövetését,
azzal védekezett, hogy abból neki seni volt
haszna, mert a gépet elvették tőle a batáron és
nem igaz, hogy azt eladta volna. A főtárgyaláson magából kikelve szidta a románokat,
akik a lopott gépet ellopták tőle. A biróság
bűnösnek mondotta ki Kókitvot lopás bűntettében és béthónapi börtönre és a büntetés letöltése után az ország területéről való kitoloncolásra ítélte.
— Lezuhant a templomtoronyból. H a l á s z
János hét éves felsőtanyai gyermeket kedden
este súlyos állapotban a közkórházba vitték a
mentők. A kisfiú a templomtorony egvik ablakából a kövezetre zuhant. Agyrázkódást és
belső sérüléseket szenvedett. Állapota életve
szélyes.
— A kétéves kisfiú szerencsétlensége. Súlyos
szerencsétlenség történt hétfőn Csanádpalotán.
A községben nvaral egy falusi gazdálkodó házánál Sofnáczky Gvörgy szegedi tisztviselő
családjával együtt. Kétéves kisfiúk hétfőn az
udvaron játszadozott, ahol a gazdálkodó felesége mosáshoz készülődött. Egv hatalmas fazékba forróvizet töltött s közben a gverek. aki
ott játszadozott, megbotlott és belezuhant
a forróvizzel tslt fazékba: mire kihúzták on
nan, valósággal mggfőtt. Az eljárás megmduH
annak a megállapítása végett hogy terhel-o
valakit felelősség a szerencsétlenségért.

DÉLMAGYARORSZÁG

1936 fulius T.

Kerékpárt, •alkatrészeket, gumit
S f f T D é r y gépáruház

— Gyomor-, bél-, vese-, máj- és epehólyagbotegek szívesen isznak reggelenként egy-egy pohár
természetes „Ferenc József" keserüvizet, mert annak hatása gyors és biztos, enyhe és kellemes.
— Áthelyezések a piaristáknál. A kegyestanitórend rendfőnöke, K m e t y Györgyöt Sátoraljaújhelyre, R o m á n Bélát Nagykanizsára, dr. W e in e r Ferencet Magyaróvárra, Z e l l h o f e r Jáinost Debrecenbe helyezte. Helyükbe rendelte Szegedre: A l b e r t István, H a n t o s Lőrinc, N a g y
Vince és S z ű c s János tanárokat.

N a g v
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HULLÓ
CSILLAGOK
A Délmagyarország

x Budapestre érve a Park-szállodában a keletipályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb
ellátását olcsó árakért E liaip előfizetőinek 20 százalék engedményt nvujtnnk.

regénye

Irta
FARKAS ANTAL
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Budapesti értéktőzsde zárlat Nyugodt hangulatban, jól tartott irányzattal nyitott a mai tőzsde. Az üzleti tevékenység igen vontatottan indult
meg, mert a bankok és a magánközönség tartózkodásán kívül a spekuláció is várakozó álláspontot foglalt e l A félidő körül az érdeklődés
megjavult a Salgó és a Bauxit részvényekben és
a határozott vásárlási kedv a tőzsde területére átI erjedt. A fokozódó kereslet következtében a leg_
'óbb értékcsoportban kisebb egyenletes árfejlődés
indult meg. Mozgalmas üzlet mindvégig csak a
Salgó részvényben fejlődött ki. Zárlatkor az irányzat általában barátságos volt. Magyar Nemzeti
Bank 180.75, MÁK 419.00, Ganz 205.00, Izzó 185.00,
Szegedi kenderfonógyár 44.00.
Zürichi devizazárlat.
Páris 20.255, London
15.345, Newyork 305 háromnyolcad, Brüsszel 51.625
Milánó 24.20, Madrid 41.95, Amszterdam 208.00, Ber.
lin 123.30, Schilling 57.15, Prága 12.70, Varsó 57.70,
Belgrád 7.00, Athén 2.90, Bukarest 2.50.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 16.95—17.15, dán kor. 75.60-76.40,belga
.56.90-5750, cseh kor. 13.30—14.20, dinár 780—
7.95, dollár 336.80—340.80, svéd kor. 87.35—88.25,
kanadai dollár 331.00—341.00. francia frank 22.30—
22.50, hollandi forint 228.85—230.85. lengyel zloty
-.-,
leva
4.00-415,
leu 280-300, Ura
2990-30.25, (500 és 100 lirás bankjegyek kivételével), német
márka
.
, norvég korona
84.50-85.40, osztrák sihilling 80.00—8070. svájci
frank 110.70-111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
tíuza tiszai 77 kg-os 14.55—14.80, 78 kg-os 14.70—
14.95, 79 kg-os 14.85-15.10, 80 kg-os 15.05-15.30,
felsőtiszai 77 kg-os 14.50—14.70, 78 kg-os 14.65—
14.85, 79 kg-os 14.80—15.00, 80 kg-os 14.95—15.15,
dunatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 14.45—
14.60, 78 kg-os 14.60—14.75, 79 kg-os 14.75—14.90,
80 kg-os 14.90—15.05. Pestvidéki rozs 12.00—12.10,
egyéb 12.30—12.50, takarmányárpa I . 10.25—10.75,
zab I. 15.20—15.30, tengeri 11.70-11.85.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyha.
Jul. 92.75—fél, szept. 93.75—ötnyolcad, dec. 95 háromnyolcad—egynegyed, Tengeri alig tartott. Jul.
66.75, szept. 65 hétnyolcad, dec. 62. Zab alig tarlott Jul. 29.25, szept. —, dec. 32 egynyolcad. Rozs
lanyha. Jul. 63.25, szept. —, dec. 64.5.

ilcgfelent
az évtizedek óta hiányzó és hézagpótló

rclsOdunánfnl!

Már

Tartalma: Győr szab. kir. város, Győr, Moson Pozsony, k. e. e. vármegyék. Sopron
szab. kir. város, Sopronvármegye, Pápa
megyei város és környéke hivatalai, intézményei, egyházai, iskolái, orvosai, birái,
ügyvédei .testületei, vállalatai, kereskedői,
iparosai .egyesületei, állami és magánalkalmazottak

felles cim- és

immuthc

áttekinhető összeállításban.

náthát. Az ám, majd elfelejti megírni, hogy
— Hancúrozott az istállóban. Erőnek-ere- a nézeteltérés szerencsés végén kitüntették
jével felült a Csillagra. (Szegény Csillag, de és a fronton hadnaggyá léptették elő. Most
kövér volt most is.) Aztán a Jancsi pajkos- már nem bánja, hogy a polgármester ur kikodott. A Csillag nyakába harapott. A te- zavarta, különben sohsem lett volna belőle
remtésit ennek a Jancsinak, még mindég van tiszt a városházán, legföljebb adótiszt. Kükedve. Mondtam is a boldogult tekintetes lönben is karácsonyra hazajön. Tán vissza
urnák sokszor, hogy tekintetes uram, cserél- sem tér többé, mert nem lesz rá szükség. A
jük ki ezt a paripát, mert még majd bajt karácsonyi kis Jézussal együtt megszületik 8
béke. Mit szóltok hozzá?
csinál.
Mit? Szólni nem szóltak, mert az öröm, a
— Aztán mit csinált, János bácsi?
szomorú házra hirtelenében lezuhant bolAz öreg magyarázott, mintha való histó- dogság elmetszette a hangjukat. Szótlanul
riának apróbb részleteit adná elő.
sírtak, egymást ölelgették.
Én ugyan mondtam már elébb is KálmánA vizitelő kántor uram elé tartották a rókának, ne üljön fel arra a lóra, mert igy zsaszínű híradást.
is lehet, ugy is lehet, de nem hitte. Nem
— Mit szól ehhez, kántor uram?
fogadott szót. Mondom, én mindjárt szólok
Azt, hogy nagyot ugrott örömében.
a tekintetes urnák. Abban a pillanatban Jan— Bravó! Ezt én előre tudtam. Kosa Gyurcsi a Csillag nyakába harapott. A Csillag — ka komám még a mult héten megmondta,
bár hiszen tetszik tudni milyen ártatlan jó- hogy komám, ez igy lesz. Tessék megkérszág volt, de mégisí — fölvágta a fejét, föl- dezni csak egész bátran!
ágaskodott és Kálmánka le a hidlásra a lo(No, majd éppen Kósa Gyuri bácsi emvak lába alá.
lékszik arra, hogy mit mondott neki ugy éjfélutáni időben. Csak azt tudja, hogy akkor
A mama összecsapta a kezét.
— Uram Isten, csak nem lett semmi baja? éjszaka egymást támogatták Laza.)
Jámbor ur is a kezét csapkodta:
— Nem ám, mert én fölkaptam az ölembe,
— Milyen szerencse! Gratulálunk neki
szaladtam vele a konyhába, hogy átadom a
tekintetes asszonynak, mert tudtam, hogy a azonnal. Kántorkám, szaladj tábori lapért.
— Van itthon, urak!
tekintetes uram megpuhegyeli az ilyesmiért.
A kántorkám mégis elszaladt. Talán nem
Hát ki áll a konyhaajtó előtt?
is a tábori posta kedvéért, hanem azért, hogy
— Ugyan ki, János bácsi?
két butykossal térjen vissza.
— Mara cigányasszony. Tekintetes asz— Ez családi öröm, megérdemli. Különszonyom éppen egy darab zsíros kenyeret ben is a Kálmán gyerek egészségére koccinnyújtott ki neki, de Mara nem a kenvér, ha- tani kell.
nem Kálmánka után kapott, hogy kivegye a
Ha a kántor uram koccintgatásainalc lett
kezemből. Hej, az áldóját Mara, majd adok
én nekedl Aztán puff, — ugy ütöttem kon- volna valami foganata, akkor Kálmán még
tyon, hogy magam is fölébredtem rá, mert csak náthát sem kapott volna a fronton.
Még Elemér sógort is meghatotta a Kálgyomron vágtam magamat a pipával. A pimán postája. Rögtön ceruzát vett elő és szápám el is tört.
molgatta, hogy mennyivel szaporodik Kál— Jaj, ez nem jót jelent.
mán illetéke ott, mennyivel a hadisegély itt.
— Nem ám, de csak nekem, mert nincs
Hiába, ő lelkes családfőhelyettes volt. Csak
másik — magyarázta Jápos bácsi.
a közeli békét hozó karácsony eljövetelé— Van itt heverő, kap kend. De jól látta j ben nem bizott.
kend Marát?
(Folyt, köv.)
— De milyen jól! Megismerném száz cigányasszony közül is.
— János bácsi, a cigányasszony szerencsét jelent.
Az ördög, aki elviszi. Hát mikor tőlünk hat
Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
hizott kacsát elloptak? Az se nagy szerencse 12: Déli harangszó. 12.05: Tully Ily gordonkázik,
volt.
zongorán kiséri Pongrácz László. 13: Hangleme— Igen, de álomban.
zek. 16.14: Kalmár Gusztáv dr. előadása. 17: Kerecsényi Dezső dr. előadása. 17.30: Takács Jenő
— Hát lopjon ő is álmában.
Az öreget nem lehetett kibékíteni a ci- zongorázik. 18.10: Laky Dezső dr. előadása. 18.30.
gányasszonnyal. Azt is bizonyítgatta, hogy Operettelőadás a Stúdióban. A pacsirta. Énekes
a lóról való leesés sem valami szerencse. játék 3 felvonásba®. Irta Martos Ferenc. Rendező
Gyarmathy Sándor. Zenéjét szerezte Lehár FeNem egyszer próbálta.
renc. 20.40: A rádió külügyi negyedórája. 21: A
János bácsit egy pohárka papramorgóval rádió szalonzenekara. 22: Hirek. 22.20: Toll Árlehetett eltéríteni a további álommagyarázat- pád és cigányzenekara muzsikál. 23.20: Komor
tól, nehogy megrémítse már az öreg tekin- Géza jazz zenekarának műsora. 0.05: Hirek.
BudapeO f i . 18.30: Moesz Gusztáv és Pogány
tetes asszonyt, aki a Kálmán
berukkolása
Kázmér párbeszéde. 19: Ráoz Zsiga és cigányzeóta egyre sárgább, aszaltabb.
nekara. 20.05: A termelőtől a fogyasztóig. Gábor
Hogy, hogy nem, mégis csak szerencsét László dr. előadása. 20.35: Hirek.
jelentett Kálmánnak Mara cigányasszony. A
Külföld Wien. 19.30: Szimfonikusok Weinigartkövetkező héten megjött a postája, hogy ner vezénylőével, majd Elisabeth Schumann énevalami nagyobb nézeteltérésük volt az el-kel. — Bruxelles. 20: Nedibal: Lengyel vér, opelenséggel, aztán egy kicsit meghűlt, de se- rett. — Hilversum. 19.55: Schmidt József énekel,
baj, mert a tábori kórházban piheni ki a 21.45: Sipos S. einrbalmozik.

Rádió

A kik 490 oldalas címtár ára 12 — P.
Megrendelhető a Győri Hírlap
lap és nyomda-vállalatnál Győr.
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Az idei Középeurópai Kupaküzdelmek nem
sok sikert hoztak a magyar színeknek: kiesett
az első fordulón a magyar bajnok, a Hungária, a Ferencváros és á Phöbus, egyedül az
Újpest tudta behozni a hátrányt és alaposan
rávert durva olasz ellenfelére. Érdekessége az
első fordulónak, hogy a magyar bajnok mellett kiesett a Bologna és az Ádmira, csak a
cseh bajnok, a Sparta van még a küzdelemben a Phöbus felett aratott szerencsés győzelme, révén. A kettős ünnep eredményei: Budapest: Újpest—Torino 5:0 (1:0), Bécs: Vienna
—Hungária 5:1 (2:0), Austria—Bologna 4:0
2:0), Prostejov: Admira—Prostejov 3:2 (2:0),
Milano: Ambrosiana—Zsidenice 8:1 (4:0).

legújabb slágerekre, ha azokat
gramafonlemezeken

cégnél beszerzi.

Soma

Az Ufpest Képviseli a masyar
futballt a Kőzépeurópai Kupában

a
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Telefon 11 65.

időben még ki tudott egyenlíteni 2:2-re, de
azután visszaesett.
Dt. H e r c z e g és B o d r o g h y hétfőn
visszaérkezett Szegedre, a többi szegedi fut. ballista: a két Kovács, a Tóth-fivérek és Bukoveczky folytatta útját Lettország felé. Kovácsot
Heidelbergben
orvosi kezelés alá
• vették, kötést alkalmaztak karjára és vállára,
i de azért ő is elutazott a lett túrára, amely két
hétig tart. Remélni lehet, a tura végére Kovács I: kulcscsontja rendbejön.

dél legyőzte Északot
a másodosztályban

I. Polán (folyamőrség) 11.4 mp., 2. Tóth (5 próbacsendőr) 11.7. 800 m. sikfutás: 1. Nyalka (3
utászzálóalj) 2:4.5, 2. Simon (3. u.) 2:8.3. Magas!
ugrás: 1. Osztopányi (5. csendőr) 177 cm., 2. Té
si (5. csendőr) 163" cm. Távolugrás: 1. Ruzicska
(9 gy. e.) 11.86 m. 2. Kovács (9. gy. e.) 11.78 m.
4x400 m. staféta: 1. 5. csendőrkerület csapata 3
perc 41.6 mp, 2. 3. utászzászlóalj 3:42.2 mp. Karpaszományos verseny: 100 m. sikfutás: 1 Katona
(5. határőr) 11.8 mp. 2. Molnár (5. h.) 12 mp. Magasugrás: 1. Schlesinger (9. gy. e.) 163 cm 2. Katona (5. h.) 150 cm. Súlylökés 1. v. Balogh (5. h.)
II.50, 2. Schlesinger (9. gy. e.) 11.26 m.
ökölvívás:
Bantamsuly: 1. Fehérváry (10. gy. e., Békéscsaba). Pehelysúly: 1'. Somogyi (9. gy.e., Szeged).
Könnyűsúly: 1. Szőke (9. gy. e.). Weltersuly: 1.
Puszti (9. gy. e.) Középsúly: 1. Hart (9. gy. e.)
Kisnehézsúly: 1. v. Radnai (5. folyamőr, Szeged)
Nehézsúly: 1. Gyevay (Kecskemét.)
Tennisz. Férfi egyes: 1. Hargitay Gyula hadnagy
9. gy. e„ Szeged, 2. v. Koncz Sándor főhadnagy 9
gy. e., Szeged, 3. Oksay Győző százados 5. hír
oszt., Szeged és Fricsay Ferenc karmestergyakornök.
Férfi páros: 1. v. Koncz Sándor főhadnagy—
Hargitay Gyula hadnagy Szeged, 2. báró Gyula
őrnagy—Oksay Győző százados Szeged

Csongrádon vasárnap a szegedi csoportból
összeállított másodosztályú együttes szép játék
után 2:1 (2:1) arányban legyőzte az északi csoport válogatott csapatát. A déli csoport végig kezében tartotta a játék irányítását. A gólokat Széli
(2), illetve Kóvesdy lőtték.

Eltemették Baefc P á l i Nagy részvét mellett te
mették el hétfőn délelőtt B a c k Pált, a szeged)
sport halottját. A temetésen megjelentek az Isme
rősök és jóbarátok tömegén kivül a szegedi sportegyesületek képviselőli ts. A koporsót virágén
Vasárnap rendezték meg Kecskeméten a
dő borította. A zsidó temető cintermiében a gyászmásodik osztályozómérkőzést a KTE és az
szertartást dr. F r e n k e i Jenő rabbi végezte,
UTC között, amelyre az uj szegedi csapat egymajd S t e i n Sándor lépett a koporsóhoz és a
gólos hátránnyal állt ki. A második meccs
barátok, a sporttársak, a Szeged FC nevében bú2:2 (1:1) arányban eldöntetlenül végződött
csúzott el „Totyitól":
és igv a kecskeméti csapat került be az első— Itt állunk körötted az elnök, ki ugy szeretett,
osztalyha, mert három pontot szerzett az UTC
A. SzUE vasárnap és hétfőn Budapesten sze- a kapus, a hátvéd, aki elvesztette most partnerét
egv pontjával szemben a két mérkőzésen. Az repelt a MAC és az UTE ellen. A két legjobb
UTC az utolsó negyedóráig vezetett és egv magyar csapattal szemben nem sok eséllyel és a csatárok mind, akik végtisztességeden megjogtalan tizenegyessel vesztette el a nagyje- vette fel a küzdelmet, a vereséget nem kerül- jelentek. Hamar kiestél a csapatból. Totyikám,
Te mindég az a játékos voltál, aki az eredmény
lentőségű játékot, A szegedi gólokat Babilay hette el. Vasárnap:
érdekében mindent beleadtál, állandó rohanás és
és Kertész lőtte.
küzdelem volt az életed a pályán az eredményért
MAC—SzUE 5:1 (2:1).
és az életben a pozíció kiharcolásáért, mindkettő
A SzUE szerezte meg a vezetést Szaniszló ré- becsületesen sikerült neked. Ez az utolsó küzdelvén, de azután a MAC fölénybe került és med nem tetszett nekünk, tul rohanó volt, hánymegnyerte a meccset. Tarics góljaival.
szor imádkoztunk a tempód csökkentése érdekéHétfőn:
ben, de itten is mint annak idején a pályán, előUTE—SzUE 9:1 (4:0)
rejöttél, hogy a tehetetlen csatárokat megszégyeVasárnap és hétfőn rendezték meg MiskolA bajnokcsapat Németh kitűnő játékának nitsed és azután dolgod végeztével visszamentél
con az országos vidéki atlétikai bajnokságo- köszönheti győzelmét. A szegedi gólt dr. Wa- a hátvédsorba, tartani az eredményt. Ebben az
élet-halál mérkőzésben is elvégezted a dolgodat,
kat. A küzdelemre a déli atléták nem sok re- nie lőtte.
az élettel, fájdalom nagyon hamar. És mi, akik
ménnyel álltak ki, de hogy ilyen gyengén
S z a n i s z l ó tartalék lesz a magyar—cseh annyira szerettünk, eljöttünk ide, hogy sirodnál
szerepeljenek, arra senki sem számított. Va- —osztrák vizipólótornán.
az őszinte kegyelet háláját lerójuk. Te nagy szesárnap délután egyedül Széli tudott helyezést
relmese a sportnak és főként egyesületednek, a
elérni, de ő is csak negyedik lett a távolugSzAK-nak, melynek játékosa voltál és a Szeged
rásban 687 centiméteres teljesítményével. A
FC-nek, melynek életrehivója voltál. Még halálküzdéliek mindössze egyetlen első helyet szerezdelmedben is hányszor a főtitkári szerepébe léptek: Sólyom megnyerte a magasugrást. A déliek hétfői eredményei: súlylökés: 2. Deák ! Hétfőn, a tenniszversennyel befejeződött a tél és adtad nagy hozzáértéssel és szeretettel át13.80, 200 m.: 3. Polán 23 mp., magasugrás: 1. kitűnően sikerült és nagy érdeklődéssel kisért hatott utasításaidat. A csapatod, melyért annyit
Sólyom 187 cm., 400 m.: 5. Furós 55 mp. A vegyesdandár-sporthét, amelynek lovagló, at- aggódtál, még nem fejezte be a szezonját, de te,
hat kerület pontversenyében a déli csapat 17 létikai és ökölvivószámait vasárnap rendezték vezére már elfáradtál, ök most messzi idegenbe
ponttal az ötödik helyen végzett. Első Pestvi- meg. A díjugratás a huszárlaktanyában volt, a egy percre megállítják a játékot és szivükben rád
többi számok délután kerültek eldöntésre a gondolnak, ez megacélozza akaratukat és győzlett 89.16 ponttal.
Szukováthy-téri sporttelepen. A szegediek ni fognak. Téged pedig mi most összeszorult szívvel leteszünk az anyaföldbe. Az ujszegedi sporteredményei:
pálya hősi emlékére egy uj név kerül; mi pedia
Tiszti lovaglás:
Díjlovaglás: 1. Bartolomadesz százados (Sze- elvesztettünk egy igazi odaadó őszinte barátot
ged, 5. tüzérosztály), 2. Bernolák főhadnagy (SzeP o n g r á c z Albert, a gázgyár igazgatója, a
ged, 5. tüzérosztály), 3. Maros őrnagy (Szeged, 5.
hűséges tisztviselőtől búcsúzott el, majd dr
tüzérosztály). Díjugratás 120 Cm akadályokon: 1. W á h l István, aki hosszú ideig volt játékostársa
Az öt szegedi játékossal kiálló főiskolai vá- Gasztóczy hadnagy (5. tüzér), 2. Madar hadnagy az elhunytnak, a SzAK nevében búcsúztatta el
logatott csapat vasárnap 2:5 (1:1) arányban (5. tüzér), 3. Bodrogi hadnagy (5. tüzér) 130 cm, piros-fekete gárda egyik oszlopos tagját.
vereséget szenvedett Heidelbergben a németek- akadályokon: 1. Bodrogi hadnagy, 2. Meskó hadtől. A súlyos vereséget a fáradságon kivül az nagy (5. tüzér). Parancsőrtiszti uti lovaglás: 1.
Az alföldi kerület tepniszesapata: dr. Csermák,
okozta, hogy Kovács I. még az első félidő 35. Domonkos hadnagy 3 óra 10 perc, 2. v. Kurzoray Mahr, Issekutz, Gerber, Bernát, Singer 8 ponttal.
percében, amikor 1:1 volt az eredmény, kulcs- százados 3 ór,a 20 perc 20 mp.
20:10 egyéni győzelemaránnyal második lett a
csonttörést szenvedett és a második félidő eleMátyásföldön megrendezett országos vidéki bajAtlétika:
jén Halas is megsérült és kiállt.- A kilenc emnokságokon, amelyet a pestvidéki együttes nyert
berrel játsző magyar csapat a második félLegénységi és altiszti verseny: 100 m. síkfutás: meg 9 ponttal.

Ki uj elsőosztályu csapat: a KTE

I SzUE veresége a MRC-til
és az UTE-töl

A déli atlétika su yos
veresége Miskolcon

Befejeződött a katonai sportbét

A főiskolások veresége
Heidelbergben

NYARALJUNK ITTHON!
Utazási kedvezmény 150 km-en feliili utazásnál

Teljes napi panzió 2.50—4 pengő kőzött I

200 nyaralásra alkalmas beszervezett kézségről díjtalan f e l v i l á g o s í t á s t
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Felavatták a Pálfy József-sporttelepet, ün-

nepélyes külsőségek között avatták fel hétfőn
délelőtt a József-sporttelepet és lövöldepályát.
Az ünnepséget tábori mise vezette be, majd
megáldották a sportpályát. Ezután vitéz Kircsfalussy Vilmos a testnevelési felügyelőség nevében mondott beszédet. Dr. P á l f y József
polgármester beszédében méltatta a sport jelentőségét és kijelentette, hogy a szegedi leventedíszszázad megalakítását
határozta
el.

Ennek a díszszázadnak a formaruháját a város fogja elkészíttetni. A lövöldét díszlövésekkel avatták fel. Díszlövéseket adott le: dr.
Pálfy József polgármester, dr. Buócz Béla
rendőrfőkapitányhelyettes, vitéz dr. Shvoy
Kálmán országgyűlési képviselő, Pintér Ferenc tábornok, vitéz Balló Zoltán és vitéz
Kircsfalussy Vilmos ezredes és még sokan
mások. Ezután leventeünnepély volt: szabad,
— zártrendü — és fapuskagyakorlatokat, partertornát mutattak be a leventék, akiknek atlétikai versenye is jól sikerült. A kitűnően sikerült ünnepséget a leventék diszmenete zárla be.
27 gólt dobott a SzUE B) csapata a kettős ünficpen. A kettős ünnep alatt két másodosztályú
vizipólóbajnoki mérkőzés volt Szegeden: a SzUE
B) játszott a
Szegedi MTE-vel és a Szentesi
MÁV-val. A SzUE tartalékgárdája
a szegedi
munkásokat 11:1 (7:0) arányban a szentesieket
16:0 (9:0) arányban győzte le. Ilyen nagygólarányu győzelem nem igen volt az utóbbi időben
Szegeden. A hétfői meccsen a gólokat Tombácz
(6), Klein (3), Borbély (4), Engel (2) és Kosóczky
dobta.
A Vasutas vizipólócsapata 10:1 (5:0) arányban
legyőzte Baja válogatott együttesét. Úszószámok
is voltak, ezeket is a szegediek nyerték: 100 m.
.gyors: 1. Kőrössy 1:07 mp. 800 m.; 1. Pleplár
11.14 mp. Pleplár ellen egy 4x200 méteres staféta
úszott. 100 m. ifj. mellúszás: 1. Kiss 1.28 p. 3x66
méteres staféta: 1. Vasutas 2.31.1 p.
A Szolnoki MAV és a Szombathelyi MÁV jutott az országos vidéki bajnokság döntőjébe. A
szolnokiak 10:1 (2:0) arányban győztek a nagykanizsaiak ellen, mig a szombathelyiek Győrött 3:2
(2:2, 1:1) arányban nyertek a diósgyőriekkel szemben. Egyéb szegedi eredmények: V. ker—VAC 1:1
(1:1), Dobó-cég—Tóbiás-cég 4:2 (2:1), Vasutastörpe—Hunyadi-törpe 4:3 (2:1), Molnár-cég—Somogyitelepi SC 3:1 (1:0), Ujszentiván: Törekvéstörpe-USE ifj. 5:1 (3:0).
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hirlap- és Nyomdavállalat Rt-nál, Szeged.
Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR.

Cserépkályhák
minden nevében és méretben kaphatók, átrakások
megrendelhetők LANDESBERG-cementárugyárban.
Az összes épitkezési anyagok legjobb beszerzési
forrása.
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Makó megyei város polgármesterétől.
14552-1936. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény
Makó város téglagyárában a f. évben előállítandó 1,000.000 darab tégla verési, behordási, égetési, stb. munkálatainak
vállalatbaadására versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatok benyújtásának végső határideje
1936. évi junius hó 10. napjának délelőtt 11 órája.
Bánatpénz 200 pengő, mely az ajánlat benyújtása előtt Makó város pénztárnál letétbe helyezendő.
A részletes versenytárgyalási feltételek Makó
város gazdasági hivatalánál a hivatalos órák alatt
megszerezhetők.
Makó, 1936. évi junius hó 25-én.
Dr. Nikelszky Jenő
polgármester.
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3 szobás
uccai lakás
modern

augusztus l-re kiadó.
ucca 15. I. em.

Feketesas

1 9 3 6 julius T.

APRÓHIRDETÉSEK
BÚTOROZOTT
SZOBÁK
Tiszta, szép bútorozott
szoba úriembernek azon
nal is kiadó. Deák Ferenc u. 18.
Garantált tiszta szoba
előszobával garzon uri
embernek üresen kiadó,
elfoglalható 1-től. Szép,
tiszta szobás konyhás
mellékhelyiségből
álló
lakás kiadó, 1-től elfoglalható. Párisi körút 8.
Különbejáratu
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal kiadó. Béke u._l, földszint bal.
Lépcsőházi bejáratú -r
előszobás
bútorozott
szoba olcsón kiadó. —
Tisza Lajos körút 45.
Bútorozott szoba, kényelmesen berendezett
kulönbejárattal, villany
fürdőszoba és teljes eL*
látással olcsón
kiadó.
Bercsényi u. 15, földszint, ajtó 3.
Teljesen különálló, szép
uccai szoba kiadó, esetleg bútor nélkül. Kálvária u. 46.

Miefhoe menzán nyári
hónapokon ízletes kóser

házikoszt

kapható. Kárász u. 6. II.
J Ó HÁZIKOSZT
kihordásra is. Bútorozott szoba kiadó. Dáni
ucca 4., 2. ajtó.
57

Lakás - Üzlet
MUhelyhelylség
is
famegmunkáló vagy —
textilüzemnek igen alkalma®, kiiadó. Világítási és motoráram bent.
Ugyanolt
raktárhelyiség. Madách ucca 16.
Szép kettőszoba, konyhás lakás augusztus elseje/ e kiadó. Római kör
ut 3. sz.
Nagyálomásnál
kettőszobás uccai lakás villannyal. Az egyik szoba különbejáratu kertes bázba augusztusra
kiadó: Borbás ucca 18.
Lakás kiadó azonnal,
vagy 15-re, nagy szoba,
konyha, Móra 10.

Újszegeden villa

a főfasor elején, teljesen felszerelve (bútorral, villany, gáz, telefon, rádió)
azonnalra
is rendkívül olcsón kiadó. Érdeklődni 24—38
telefonon.
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Egy szoba, konyhás lakás, viz, villany bent,
azonnal kiadó. Uj tér 6.
Csinos egvszoba, konyhás lakás kiadó, viz, vil
lany. Kálvária ucca 24.

Uri és női ruhák száraz

vegytisztítása

SZECSÖDY-nél. Ipartelep: Szeged, Feketesasucca 20.
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Mindenes vagy bejárónő felvétetik. ' Klauzáltér 1. Tudakozódni házmesternél.

O r o m
Izzadás

Elsőrendű
KÁRPITOSMUNKÁK
modern fotelek és rekamirok,
javítások
Sachs
kárpitosmester
Oroszlán-u. 8.
287

takarításért lakás, ke.
vés fizetés, koszt elsejére házmesternek
is
megyek. Kossuth L. sugárut 29.
Fiam mellé, napi 2 órai
német társalgásra keresek tanárjelöltet. Érdeklődést kérek: Deák
F. u 22, II.
3., 8—10
óráig.
Németül tökéletesen beszélő, vagy németajkú
13—15 éves fiúgyermeket egész napra játszótársul keresek 14 éves
fiamhoz. Cim: Fazekas
Endre, Valéria tér 10.
sz., II. lépcső, II. em.
Varrólányok, tanulólányok és gomblyukkötőnők
felvétetnek. Köpenyüzem és női divatszalon, Polgár ucca 3.
Jól főző mindenes szakácsnő felvétetik azonnalra. Kölcsey u. 10, II.
17.
Ügyes kézilányok
tólálny, tanulók
nalra felvétetnék.
helné, Valéria tér

kifuazonReic10.

Szerény fiatalabb nő ki
váló bizonyítványokkal
uriházhoz bejárónőnek
ajánlkozik. „Megbízható"
Egy kifutó fiút felvesz
Lázár sütöde, Szabadság tér 11a.
Jó családból való vidéki leány, önálló háztar
tás vezetésében teljesen
jártas, elhelyezést keres Kossuth L. sugárut
54.
Egy ügyes női fodrászleány félvétetik azonnal
Balogh fodrásznál, Attila ucca 2.
Irodai alkalmazott, ki
OTI ügyekben is jártas,
ideiglenesen felvétetik.
Német tudás előnyben.
Fischer kőfaragó, 'Kálvária u. 3. sz.
Szerényebb mindenes —
vagy bejárónő felvéte.
tik, jelentkezni 4—5-ig
Lechner tér 6, földszint.
Kifutó fiút felvesz Dénes Cipőüzlet, Kárászü.

10.

Érettségizett

fiatalember, gyors- és
gépiró kereskedői képességekkel

gyakorítottnak

felvétetik. Ajánlat
„Élénk" jeligere a
adóba kéretik.

—
ki-

Egy ügyes, fiatal kereskaő segédet felvesz —
Szűcs pék, Mikszáth K,
ucca 10.
Ügyes női fodrászíkisasszonyt felveszek. Elfoglaltság reggel 9 órától este 7 óráig. Palkovits fodrász.
Fiatal bejárónőt felveszek a délelőtti órákra.
Kálvária u. 46.
J Ó L JÖVEDELMEZŐ
közhasználati
cikk
megegyezés szerint átvehető. Érd.: délután
2—4-ig. Apáca u. 8., 1. e.

ellen

nézni

UEBMANN

egy biztos szer van, a

szemüvegen
Foto, optika
Kelemen
ucca

Évek óta bevált szer
hónalj, kéz és lábizza
dás ellen
Kapható a
s
készítőnél
GERGELY gyJatszerésznél, Kossuth Lajos s-ut

Régi, neves olajfestmények rendkívül olcsón
eladók K. Czecz K. virágkereskedésében, —
Horthy Miklós u. 8. sz

PERPEOES

és Nagykörút sarok.

512-es

FIAT autó

combinéval és amerikai
tetővel, kifogástalan —
üzemképes
állapotban,
ió giumikkal eladó. Vajda Zsigmond földbirtokosnál, Magyarbánhe316
Ócskavasat, fémet, magas árban veszek és eladok. Horváth vastelep
Párisi-körut 19á.
Rövid zongora hosszabb
időre bérbeadó, esetleg
eladó.
Szentgyörgy u.
17.
Nagyon szép mokett sez
Ion eladó. Fischhof, —
Mikszáth K. u. 22.
Csónakot, kétpárevezős
kormányost megvételre
keresek. Ajánlatokat ár
megjelöléssel.
Rudolftér 5., trafikba kérek.
Jóforgalmu füszerüzlet,
kevés lakbérrel eladó.
Cim megtudható
Patzauer szeszüzlet,
Kölcsey ucca.

Eladó férfi fekete öltöny, 3 méter szövet, 43
es cipő. Kálmárja u. 9.
Egy régi stilü Biedermayer állótükör, fekete
u n szoba berendezés
olcsón eladó. Megtekinthetők d. e. 10-től d. u,
2-ig .Somogyi u. 7, I.
emelet.
Díszkredenc
márványlappal, egyéb bútorral,
mmden elfogadható —
áron eladó. Báró Jósika u. 30, II. 17.

SaroHhi
z flziettei
Tisza Lajos körúton be
lül 17.000. Emeletes üzleti bérház, modern lakásos, Széchenyi térnél
28.000 P.
Kétemeletes
10 modern lakásos nagy
jövedelmű bérház 45.000
P. Megvehetők Mézemé
F. M. iroda által. (Kultúrpalotánál.)
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KÜLÖNFÉLÉK
Elveszett a Jókai uccától a Takaréktár uccáig
szürke nadrág. Kériüfc
a megtalálót, hogy Korona u. 11. sz. alá szi.
veskedjék leadni.

Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
32.615—1936. E. sz.

Pályázati hirdetmény
Szeged sz. kir. városnál az 1936 :IX. t. c. alapján betöltésre kerülő 9 (kilenc) városi orvosi állásra, melyek a X. (IX.) fizetési osztály szerint
mindenkor járó javadalmazással és egyéb illetményekkel vannak egybekötve, pályázatot
hirdetek.
A pályázati kérvényeket a m. kir. belügyminiszter úrhoz kell címezni. A kérvényhez eredetben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányokat kell csatolni;
a) születési anyakönyvi kivonat;
b) hatósági erkölcsi, valamint a családi állapotot igazoló bizonyítványt;
c) a magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítványt, esetleg a magyar állampolgárságra
való igény szabályszerű bejelentését (opció) igazoló okmányt;
d) az 1883:1. tc. 9. §-ában előirt képzettséget
igazoló okmányt.
e) a -tiszti orvosi képesítést igazoló okmányt;
f) az egyetemi leckekönyvet és a kórházi szolgálati könyvecskét;
g) a polgári közszolgálatban történt alkalmazást igazoló okmányokat;
h) a hatósági orvosi szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló, ujkeletü közhatósági, tiszti orvosi bizonyítványt;
i) a teljesített katonai szolgálatra vonatkozó
okmányokat.
Ezenkívül a pályázók kötelesek kérvényükben
nyelvismereteiket és esetleges különleges szakképzettségüket ismertetni, ez utóbbira vonatkozó
okmányaikat is csatolni.
Közszolgálatban álló pályázók az előirt kellékeket törzskönyvi lapjukkal (minősitvényi táblázatukkal) igazolhatják.
Ujrendszerü tiszti orvosi képesítéssel biró pályázók előnvben részesülnek.
Az 1936:ÍX. tc. 12. §. (1) bekezdése értelmében
városi orvossá ezúttal kivételesen olyan orvos is
kinevezhető, aki tiszti orvosi vizsgát nem tett.
Az ilyen orvos azonban az esetleges kinevezés
napjától számított három éven belül a tiszti orvosi képesítést megszerezni köteles, különben állását veszti.
A kérvényeket legkésőbb ,1936. évi julius hó
15-én déli 12 óráig lehet hivatalomnál
benyújtani.
Elkésve érkező kérvények nem lesznek figyelembe vehetők.
Szeged, 1936 junius 30-án.
Dr. Pálfy József polgármester.

