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Császár a szószéken

ki fog fegyvert azért, hogy újra rabszolgaság szabadsághősök, diktátorok hamar változhatlegyen birodalmában, ki megy el életét koc- nak a demokrácia legelszántabb követelőivé,
káztatni azért, hogy karjait kitéphessék és csak el kell vesziteniök hatalmukat. Nem
lábait letörhessék azoknak, akiket vétkesek- volt még olyan diktátor, aki emigrációjában
Érdemes megellni a kép előtt, tanulmánek talál a sötét ország sötét igazságszolgál- a mások diktatúrájának jogosultságát belátta
nyozni minden vészletét, végighúzni rajta
tatása? Az ország lehet rab, de a népe sza- volna s nem volt még olyan uralmát vesztett
még ujjunkat is, hogy az ecsetvonás nyomábad s ez még mindig vonzóbb és még mindig abszolút uralkodó, aki hatalmának alkotnia
ban felbarázdált festékcsikok juttassanak vacivil'izláltabb állapot, mintha szabad az or- nyos uton való visszaszerzésétől visszariadt
lamit tapintó érzékünknek is. A drezdai muszág és rab a nép. Ha az abesszineket meg volna. A genfi gyülekezet azonban nem alzeurrí külön teremben függesztette fel a sixlehetne kérdezni a maguk nyelvén, hogy mit kalmas arra, hogy a hatalom hajótörötten
tini Madonnát, ne zavarja semmi a halhaakarnak inkább: Abesszínia népének szabad- ezekre az élettapasztalatokra figyelmeztesse
tatlan műremek előtt a szemlélőt, — igy
ságát, de olasz impériumot, vagy nemzeti Az uralom gyakorlása nem olyan, mint s
kellene szemlélni a tegnapi genfi képet is,
impérium alatt a maguk szolgaéletének foly- kártyapartie, amit el lehet kétszer is játszani
aimikor a császár megjelent a polgári polititatását, nincs senki, aki a jog és erkölcs ne- A genfi gyülekezet megtapsolta a szánandó
kusok gyülekezete előtt s kérte közbenjárávében, melyet emigrációjában
megtanult e m b e r t , de szentimentálizmus nélkül lép
sukat és segítségüket.
emlegetni a császár is, a rabszolgasors foly- át a hatalmát vesztett uralkodó fölött, aki az
Abesszínia emigrált császárja megjelent a tatását tudná a négus megkínzott népének
erkölcs és jog segítségével akarja visszaszegenfi gyülekezet előtt s a j o g és e r k ö l c s ajánlani.
rezni azt, amit erkölcs és jog nélkül vesznevében kért támogatást. A jog és erkölcs,
Abszolút uralkodókból gyorsan lesznek tett el.
legalább európai fogalmak szerint kissé
gyönge lábon állhatott ott, ahol a rabszolgaság intézménye még fennállott s ahol az emberkinzás szörnyűséges esetei nemcsak az
igazságszolgáltatás, de a — közigazgatás körében is mindennaposak voltak. Egy kulturálatlan éa civilizálatlan birodalom olyan
nagy beszéde
Jogrendszerrel és olyan erkölcsi felfogással,
amelytől Európa legalább ezer évvel ezelőtt
elbúcsúzott, ez volt a mi elképzelésünk és
tudásunk szerint a fekete császár birodalma s
most a- «saszár eljött Európába és a törvény B l u m : »Franciaország sikra szálba háborús szellem ellen, a béliéi
es jog nevében kéri a régi állapot helyreállía leszereléssel egybekapcsol! együttes védelem biztosíthatja«
tását. A j o g segitsen a j o g t a l a n s á g o t
helyreállítani, az e r k ö l c s ültesse vissza E d e n : „ 4 megtorlásokat meg kell szüntetni, de a Népszövetség
az e r k ö l c s t e l e n s é g e t
abban az ornem ismerheti el Olaszország abesszíniai hódításait"
szágban, melynek közállapotai sokkal sötétebbek, mint lakóinak bőre. Különös dolog ez
Genf, julius 1. Szerdán délelőtt folytatták a
csorba esett, mert nem tudta mega jog r mint ahogy különös folyadék a vér. A Népszövetség közgyűlését, amely tegnap iz- hatatlanul
az erőszakos támadást.
A francia,
j o g a legyőzöttek kezében válik csak fegy- galmas eseményekben bővelkedett; a tanács- akadályozni
kormány semmi szín alatt nem egyezik bele
teremben
az
olasz
újságírók
tüntettek
a
négus
verré, ^ a győzőnek elég erőt adnak repülői,
az egyezmény okmány meggyengítésébe és élő
tankjai és ágyúi. Emigrált politikai vezérek, ellen, aki beszédet mondott a Népszövetség fóvalóságot óhajt alkotni az együttes
biztonságruma
előtt.
A
hét
tüntető
olasz
újságírót
előelmenekült császárok, detronizált
királyok
állították a rendörségre és szerdán délelőtt ból és az egyezmény okmányban foglalt mar
egyszerre érezni kezdik: milyen hatalom van még fogságban tartották őket. Tekintette] a gasztos elveket meg akarja valósítani. A Nema jogban s az erkölcsi törvények erejében keddi tüntetésre, a genfi rendőrfőnök intézkezetek Szövetsége életét pedig
bensőségesebbé
jobban kezdenek bízni, mintahogy trónjukon désére
óhajtja
tenni.
ülve bíztak tekintélyükben, hatalmuk isteni
a palotát rendőrkordon vette körül.
eredetében s fegyvereikben.
Az együttes leszereléssel
egybekapDélelőtt fél 12 órakor nagv érdeklődés melcsolt együttes
védelem
biztosithat
Akinek kezéből kiesik a fegyver, az rög- lett nyitották meg a közgyűlést, amelynek
ja az általános
békét, de a leszetön a jog és erkölcs szavait veszi szájába. Mirelés csak függvénye
az
együttes
lyen hatalom lehetett volna kezében, ha a jog
első
szónoka
Leon
Blum,
védelemnek.
tisztult elveire s az erkölcs parancsoló szabáFranciaország miniszterlyaira felfegyverzetten s trónon ülve is gon— A nemzetközi jogrendet két eseménv zaelnöke volt,
dolt volna. Ha a fegyver a jognak eszköze s
varta
meg, — folytatta. Az egyik az olasz—
az erkölcsnek szolgája is lett volna, nem leetióp viszály,
a másik a rajnai kérdés. A franhetett volna kisöpörni országából. A fegy- akit lelkesen megtapsoltak. A francia miniszcia kormánynak az a felfogása, hogv a tényleterelnök
bejelentette,
hogy
pontosan
körül
ver egyedül gyönge s gyönge egyedül az erges valósággal
összeegyeztetve
fel kell számolkölcsre való hivatkozás is, de ha egymással akarja írni a francia kormárv, a parlament és ni a multat,
de nem felbátoritással, mert a
a francia nép álláspontját. Ezután a békepoliösszetalálkoznak, ha egymással egyesülnek a tikában tapasztalható belső nehézségekről be- kérdés eképen veszélves íránvadóesetet teremt.
fegyvereknek és a tiszta erkölcs szabályainak szélt.
hatalma, akkor olyan uralomnak alapjait vetOlaszország
emlékiratának
engedéLeon Blum ezután ezeket mondotta:
hetik meg, mely szembe tud szállni minden
kenysége megkönnyíti
a
•helyzetet
— Franciaország nem csupán Franciaország
hódítási kísérlettel.
számára akarja a békét, hanem az egész
világ
és esetleg a német válasz is hozzá fog járulni »
Nem mondjuk, van hatása s van színpad- és minden
nép számára.
Jelenleg titkos erők
béke megteremtésének megkönnyítéséhez.
képessége is a négus genfi szereplésének, de vannak munkában és a háború réme ismét Je— A Népszövetség csődjének oka nem^ a
ezt a haíást csak az érdeklődés elégíti ki s lentkezik.
népszövetségi szerződésben, hanem e szerződét,
a szinpadiasság csak látnivalóival izgat, de
Franciaország
sikra száll a háború
későbbi
bizonytalan
és kétértelmű
alkalmazásenkit ellenállásra nem ösztönöz, senkiben
okai és a háborús
szellem
ellen.
sában keresendő, fippen ezért meg kell
szilár
nem ébreszti fel az erkölcsi helytállás köteditani
a
szerződéses
kötelezettségeket.
A
Nemzetek
Szövetségének
tekintélyén
tagadlességér^ését. A szabadságharcok, akármilyen
elszigetelt területen folytak, magukhoz húzták a szabadság romantikus hőseit ezer mértföldes sebességből is, a görög, a lengyel, a
magyar szabadságharcok harcosai
köpött
szárjának felhívását — kezdte. A császár inélA délutáni ülében
voltak angolok, franciák, németek, akikben
I tóságteljesen adta elő panaszait és felkeltette
több volt a mások szabadságának szeretete
Eden
i mindnyájunk rokonszenvét. A mostani helyzet
is, mint a maguk életéhez való ragaszkodás. argol külügyminiszter mondott beszédet.
! azonban mindnyájunk számára igen kényes és
De kinek szivét indítják meg a négus szavai,
— Tegnap meghallgattuk Abesszínia csá- I érmen ezért annál szükségesebb, hogy szembe

Leon Hiúm és Eden

a Népszövetség szerdai közgyűlésén

Eden beszéde a délutáni ülésen
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nézzünk a lényekkel. Ha a feni.áUó meglorló
rendszabályok lovábbi fenntartása, s^í megszigorítása Abessziniában
ismét
visszaállította
volna a normális helyzetet, akkor az angol
kormány hajlandó lett volna ilyen politikát támogatni, ha azzal a Népszövetség többi tagállama is egyetértett volna. A mostani változott
tények azoi.ban az angol kormány számára lehetetlenné teüfk ennek feltételezésé».
Mzetlbik szerint csak katonai akcióval lehet ilyen célt elérni. A mai
világpolitikai helyzetben azonban
ilyen katonai akciót mindenki lehetetlennek tart.
-- El kell ismerni ezt a tényt, — sajnálattal kell ismételnem, hogy a most fennálló körülmények között n megtorlási rendszabályok
alkalmazásának további folytatása nem lehet
hasznos. Ugyanakkor az angol kormányrak
az a véleménye, hogy
a népszövetségi -közgyűlés semilven
módon se ismerje el Olaszországnak abesszíniai hódításait, mert
ezt az elmnlt ősszel elitélte a Népszövetség 50 tagállama.
E d e n Ezntán a Népszövetség jövőjéről, beszélt. Leon Blum francia miniszterelnök beszédével kapcsolatban kijelentette, hogy kormánya továbbra is cselekvő módon hajlandó
együttműködni annak a célnak elérésére, hogy
helyreállítsák a NénszÖvetség tekintélyét. Eden
szerint az együttes biztonság megköveteli, hogy
annak keretében

fesiékUxíeiben

vegyen!

minden nép hajlandó legyen katonai eljárást folytatni a támadó ellen.
— Az abesszin viszályon kívül más viszályok
is nyugtalanítják a világot. Minden országnak időt és alkalmat kell adnunk a kérdés alaos megvizsgálására. Nem szükséges azonban,
ogy a kérdés hosszabb halasztást szenvedjen.
A kérdést a Népszövetség szeptemberi közgyűlése vegye tárgyalás alá.
Végül ki jelentette, hogy ma jdnem valamenynyi küldöttség köréből egyetértés mutatkozik
különösen abban a tekintetben, hogy a Népszövetségnek továbbra is meg kell kísérelnie
küldetésének teljesítését.
Eden beszéde után

E

Litvinov
ellenezte a területek sérthetetlenségéről szóló
szakasz eltörlését. A katonai megtorlásokat valamennyi államra nézve kötelezővé kellene
tenni. Amig ez a terv meg nem érik, addig
regionaris egyezményeket kellene létesíteni. A
Szovjet továbbra is a béke legerősebb biztosítékának a teljes leszerelését tekinti, — mondotta. Amig ez a gyökeres intézkedés meg nem
történik, nem marad más hátra, mint megerősíteni a Népszövetséget.
A Népszövetség közgyűlése legközelebbi ülését csütörtökön tartja, még 15 szónok van feliratkozva. Pénteken délután ül össze az egyeztető bizottság, — a megtorlások fenntartása,
vagy megszüntetése ügyében ekkor fognak
dönteni.

Szabadon bocsáitofiták
az olasz újságírókat,
de kiufasilf6k őket a genfi kanton leriileféről és nem léphetnek be
a Népszövetség tanácskozó termébe

Bern, július 1. A letartóztatott hét olasz újságíró kihallgatása szerdán délután befejeződölt. A szövetségi államügyész elrendelte szabadonbocsátásukat, de mind a hét olasz újságírótól elvették a népszövetségi közgyűlési
termének látogatására feljogosító jegyet.
A szabadlábra helvezést megelőzőleg a rendőrfőnök irodá jában N i c o 11 e, a kantoni rendörbirósági főnök Jelenlétében közölték velük,
hogy a genfi kanton területéről kiutasítják őket.
A szövetségi tanács az olasz újságírók ügyében pénteken fogja meghozni végleges döntését.
Rómából jelentik: Az egész ország a legnagyobb felháborodással fogadta az olasz újságírók Genfben történt letartóztatását. Valamennyi lap erélvesen elitéli a genfi hatóságok
magatartását. Különösen
tiltakozik az olasz
sa jtó T i t u 1 e s c u közbekiáltása ellen.
A román külügyminiszter ugvanis az olasz
újságírók ffittvhaiigvers*»nve alkalmával hangosan közbekiáltott:
— Kifelé a vadakkal!
A Giornale d'ltalia hangoztatja, hogy Titulescu közbekiáltását az olasz nép örökre megjegyzi.
A Lavoro Fascista külön cikkben foglalkozik
Titulescu közbekiáltásával és többek között
ezeket írja.
„Az a félkinai, aki ismeretlen okból Romániát képviseli, a gvilkos és tolvaj Tafarit védelmezi. ami érthető is, mert az olaszok fehérek, ő ucdig szimes, félvér és az alacsonyabb
fajták keveréke, amelyen a nyugati máz roszsziil fedi színes eredetét.

ülfierl lsve!e a letartóztatott
olasz újságírókhoz
Róma.
julius 1. Alfieri
sajtó- és propagandaíicvi miniszter, amint hírül vette a genfi
olasz újságírók letartóztatását,
az
ottani
olasz főkönzul utján a következő levelet intézt© Piozzájiilc t
— Üdvözlöm és rokonszenvem, «gvüttérzée*?m küldöm azoknak az uiságiróktiak. akiket
akárcsak
holmi gonoszterfiket
börtönbe
vetettek. csak azért, mert nem tudták elfojtani felháboíodáflukat annak a súlyos sbtémele
hallatára, amellyel hazájukat illették, azt az országot, amelynek egvetlen bűne az volt, hogv
ezeréves civilizációval ajándékozta meg a le«-

barbárabb rabszolgaság alatt görnyedő országot.
m

Páris támadja az oszlrák
kormányt
Sclraschnigg kitérő válásza miatt
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kel, akit a Habsburg-restauráció
ellen igyekeztek hangolni.
Az Ouevre
külpolitikai rovatvezetője
ugy
tudja, hogy Blum épen arról ezerette volna
meggyőzni Schuschniggot, hogv helytelen
volna Európát
befejezett
tények elé állítani.
Ha
ugyanis Ausztria a Habsburg-restaurációt saját elhatározásából és a többi államokkal való
megállapodás nélkül hajtja végre, akkor nem
számithat
arra, hogy Franciaország
megakadályozza
a klsnntantot
bizonyos
ellenintézkedések foganatosításában.
Egyes hirek ezerint
Blum szerette volna Genfben tisztázni ezeket
a kérdéseket, mert Eden is ott van és a francia
kormány nagy súlyt fektet arra, hogv
Angliával egyetértésben
járjon
el.
Az egész francia sajtóban csak a
Journal
veszi védelmébe Schuschniggot és nyomatékosan figyelmeztet arra. hogv Olaszország
részvétele nélkül ugy sem lehet rendezni
az osztrák
kérdést.
Genfi értesülések szerint SchuechnigK
kancellár, mielőtt döntött
volna a francia
meghívásról, kérdést
intézett
Mussolinihoz.
akinek egyenes kívánságára adott
elutasító
• • • • • • • • • • • i ^ ^ M H M a i t m M M H a B

Barasits és Makkai János
autószerencsétlensége
Budapest, julius 1. Tegnap este a Veszprém
—enyingi országúton B a r a s i t s Tivadar budapesti hírlapíró személykocsija az árokba futott. A kocsiban ülök közül M a k k a i János
országgyűlési képviselő és P á r t o s
Szilárd
hirlapiró könnyebb természetű
sérüléseket
szenvedtek.
TWSÍf.tSÍTOSrcCV
i CiJW**'

Kinevezték
a városi tiszti orvosokat
Budapest julius 1. A belügyminiszter Szeged
városhoz dr. Á b r a h á m
Gyula, dr. A c 8
Sándor, dr. B é r c z y Gyula, dr. M o g á n Béla, dr. O l á h József tiszti orvosokat várost
tiszti orvosokká kinevezte.

Kinevezések a szegedi
pénzügvigazgatéságnál

Budapest, julius 1. A kormányzó K a m o c s a y
Gyula pénzügyi főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénzügyi tanácsost, szegedi földadónyilvántartási biztost, pénzügyi föltanácsossá a VI. fizetési osztályba kinevezte.
P a p Ferenc szegedi állampénztárt főtisztnek
állampénztári tanácsosi elmet és Jelleget, C s i z m a d i a Mihály pénzügyminisztériumi számellenőrnek, a számvizsgálói cimet és jelleget adományozott, V e r e s Béla segédtitkárt a VIII. fizetési osztályba titkárrá kinevezte.
Dr. V a r g a János pénzügyi fogalmazót a IX.
fizetési osztályba segédtitkárrá, M á n d o k y József a szegedi pénzügyi gazgatósá^nál, dr. B a DIVATÁRUK:
l o g h Sándor, dr. L u k á c s i Géza, C s i k ó s
P 2.48
Divat nöi fehér kalap
Miklós a szegedi adóhivatalinál alkalmazott vámP 3.88
Női fehér kalap nagyszélü
ellenőrzési segédtiszteiket a X. fizetési osztályba
P 2.98
Női filz kalap modern formákban
ideiglenes minőségben pénzügyi fogalmazókká kt-1
88 fill.
Bőr divat női öv
nevezte.
18 fill.
Férfi zoknitarló 1 pár
Dr. K o s z t o l á n y i
Tibor ideiglenesen al98 fill.
Divat nöi keztyü 1 pár
kalmazottat, a szegedi pénzügyigazgatósághoz, dr.
48 fill.
Müselymezett férfi zokni 1 pár
K o z m a Endrét az enyingi adóhivatalhoz ideigP 5.28
Férfi joppé nyári kabát
lenes minőségű pénzügyi fogalmazógyakornokká,
P 5.98
Férfi műselyem ing
nevezték kl.
24 fill.
Divat nyári ruhavirág
P á l f y Sándor szegedi állampénztárt főtanáHÁZTARTÁSI CIKKEK:
csosi cimmel és jelleggel felruházott állampérzHófehér damaszt papir szalvéta 30x30 cm.
tári tanácsost a VIII. fizetési osztályba állam250 drb
88 fill.
pénztárt főtanácsossá, M o l n á r Istvánt a VIII.
Női bluztartó 6 drb
24 fill.
fizetési osztályba állampénztári tanácsossá, TeFérfi ruhatartó 3 drb
24 fill.
l e k i Aladár számvevőségi tanácsosi dmnel és
Gém iratkapoos 3 doboz
24 fill.
jelleggel felruházott pénzügyminisztériumi számMézes légyfogó 12 drb
24 fill.
vizsgálót a VIII.-fizetési osztályba, számvevőségi
Üveg kompótos, v. tésztás tányér 6 drb 98 fill.
tanácsossá, V á g ó András sóhivatali ellenőrt a
Porcellán, v. fayenoe gyermek bögre
14 fill
IX fizetési osztályba kinevezték.
Fém evőeszköztartó beosztással
88 fill.
A szegedi pénzügyigazgató kinevezte a kővetGömbölyű háztartási reszelő
28 fill
kező
pénzügyőri altiszteket:
Cseresznye, v. meggy m*gvaló
24 fill.
főszemlésszé.: L e n d v a t Mihily, S ó l y o m MiKIBŐVÍTETT ÜJ HELYISÉGEINKBEN KÉhály, D o r o g i
Lajos pén* 1 *^ szemléteket,
NYELMEFEN fis LEGOLCSÓBBAN VÁSÁszemlésszé:
dr.
K
ö
r t v é l y e s s y Pál, N y i l a *
ROLHAT.
Géza pénzügyőri f «vigyázókat, fővigyázévá: Bujt ó Ernő. dr. F a t a l t n Elek. Z á h o n y i Ferenc
pénziitrvi T osztálvii vir-1r<M<at, I. osztályú vigvá-(
zóvá: K i s s Ernó, K ő h a l m i László pénzügy-;
í s e o B o . esev o H i c i * •
* ««'» * r í t o x 1
őri II. osztályú vigyázókat.

Páris,
juliue 1. A francia kormánynál nagv
meglepetést és elkedvetlenedést
idézett
elő
Schuschnigg
osztrák kancellárnak az az elhatározása, hogy nem utazik
Genfbe.
A lapok
vezető helyen foglalkoznak a kancellár magatartásával és részben nyilt, részben burkoltformában (¡lesen támadják
az osztrák
kormánvt.
A Schuschnigghoz intézett francia
meghívás
hátterében kéteégkivül a kisantant
aggodalmai
állnak Titulescu
és Krofta
tegnap is hosszasan tárgyalt Genfben a francia miniszterelnök-
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Súlyos szerencsétlenség
a vasúti hidon
Mázolás* munka közben egy munkás elszédült a hőségben,
lezuhant az állványról és magával rántotta munkástársát
(A Délmagyar
ország
munkatársától.)
Tegnap délután a vasúti híd mázolási munkálatai
közben súlyos kettős
szerencsétlenség
történt.
A vasúti hidat napok óta. mázolják és ennél
a munkánál dolgozott Jójárt
János és
Balia
Béla mázolósegéd is. A szokásos módon folvt
a munka a hid k ü k ő részén. Lengő deszkán
dolgoztak, amely kötéllel volt a hid vasalkatrészeihez erősitve. Jójárt a felső deszkán állott, alatta Balia dolgozott
Munkaközben Jójárt hirtelen
megszédült
és
lezuhant.
Estében az alsó deszkára
zuh/int és
magával
rántotta
Baliát
is. A két férfi most
már menthetetlenül lezuhant volna, a nagy magasságból, szerencsés véletlen folvtá.n azonban
mindketten
fennakafrak
a hid legalsó
veremén.
A zuhanás zajára odasiettek a többi munkások és borzadva látták, hogv a két ember milyen veszedelmes helyzetben van. Az is lát-

szott, hogv egyikük
sincs eszméleténél
és igv
bár a viz felett csüngtek, ha lezuhantak volna,
menthetetlenül belefulladtak volna a Tiszába.
Azonnal értesítették a mentőket és a tűzoltókat, akik azután fáradtságos munka után a két
embert kiszabadították veszedelmes helyzetükből.
A két eszméletlen munkást beszállították a
kórházba, ahol az orvosok megállapították,
hogv mindketten
súlyosabb
természetű
gerincsérülést
szenvedtek
az
esés
következtében.
Mindkettő állapota súlyos, de nem életveszélyes. Jójártot eszméletre térése után kihallgatta a rendősrég és akkor azt a, vallomást
tette, hogy valószínűleg
a nngy hőségtói
szédült, meg a magasban
és ugv zuhant le. A vizsgálat megindult annak megállapítása végett,
hogv a két munkás balesetéért terhel-e valakit
felelősség?

II számonkérőszék komolyabb kifogásokat
nem talált a városi aiiminiszIrációSian
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer- kat az ügyosztályok előkeresték, fölszerelték a
hozzájuk tartozó előiratokkal és a szerdai ülédán reggel kilenc, órakor a városháza közgyűsen mutatták be a számon kérőszéknek.
lési termében ismét összeült a számonkérőszék, hogy folytassa az elmúlt héten megkezA számonkérés délután háromnegyed kettődett munkáját: számonkérje a városi ügyoszkor ért véget. Az eredménye, amint azt a vátályoktól az év eltelt első felében végzett munrosházán közölték velünk, teljesen kielégítő. A
kát. A számonkérőszék ülésén most is dr. viszámonkérőszék komolyabb hibát, mulasztást
téz I m e c s Gvörgv főispán elnökölt,
jelen
egvik ügyosztály munkájában sem tapaszvolt két törvényhatósági bizottsági tag. dr. talt, megállapította, hogy az ügyintézés elég
Bodnár
Géza és dr.
H u n y a d i - V a s s gyorsan történik, nagyobb restancia sehol
Gergely, ott volt dr. T ó t h Béla polgármestersincs, a hivatalok általában betartják a közhelyettes és megjelentek az összes ügyosztályigazgatás egyszerűsítésére és gyorsítására vovezetők.
natkozó rendelkezéseket.
Az első ülésen, mint emlékezetes, a számonA számonkérőszék felülvizsgálta az év első
kérőszék átvette az ügyosztályok tevékenysé- feléről szóló tevékenységi kimutatásokat és
gi kimutatását és az iktatókönyvekből talá- ezzel munkáját befejezte.
lomra kijelölt néhány aktaszámot, hogy anDr. P á l f y József polgármester, aki julius
nak elintézését kémpróbaszerüen
tanulmá- elsejével megkezdte a nyári szabadságát, már
nyozhassa. A kémpróbára kijelölt ügydarabo- nem vett részt a számonkérőszék záróülésén.

Az orvoskamarai választás
eredménye
Az egyesült kamarai pártok listája alig maradt kisebbségben
a Mone-listával szemben
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kedden reggel kezdődtek meg a szegedi orvoskamarai körzetben a választások, amely
iránt
élénk érdeklődés mutatkozott. Mint a
Délmagyarország
jelentette, a választás első napján
az orvosok
75 százaléka
leadta szavazatát.
Szerdán délelőtt folytatódott a szavazás, a
vidékről beérkezett szavazatokat vették át a
e/avazatszedő bizottságok. Déli 12 óráig csak
szórványosan érkeztek a, szavazatok, a küldöttségek vezetői délben 12 órakor kitűzték a zárórát.
A szegedi orvoskamarai körzeihen összesen
870 olyan orvos van, aki szavazásra jogosult. A választás két napján a 870 orvos közül 820-an gyakorolták
szavazati
jogukat,
ugy. hogy az orvosok 95 százaléka
leszavazott.
A szavazás eredménye — amelyet délután
3
órakor
hirdettek ki a városháza
közgyűlési
termében — a következő:
A MONE-listára
leadott,
szavazatok:
dr. Meskó Zoltrin elnök
778 szavazat
dr. Kramár Jenő alelnök
463 szavazat
dr. Ernvev István titkár 445 szavazat
dr. Pataki Dezső pénztáros 471 szavazat
dr. Halassv Antal ellenőr 480 szavazat
dr. Vinkler Elemér iigvész 780 szavazat.
iz Egyesült
Kamarai
Pártok
lix'áia
feltűnő
szép eredménnyel
került ki a választásból,
bár' a többséget nem sikerült biztosítania. Az
elnöki és az ügyészi tisztségekre nem volt kü-
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lön jelöltjük az egyesült pártoknak. Erre a
listára leadott szavazatok eredménye a következő:
dr. Meskó Zoltán elnök
778 6zavazat
dr. Ditrói Gábor alelnök
322 szavazat
dr. Bereczk Péter titkár
369 szavalatot
dr. Sándor József pénztáros 305 szavazat
dr. Debre Péter ellenőr
295 szavazat
dr. Vinkler Elemér ügyész
780 szavazat.
A szavazás eredménve meglepetést keltett,
mert még az ellenpárt köreiben sem remélték,
hogv az Egyesült
Kamarai
Pártok
listájára
ilyen sok szavazatot
adnak le. Ez a párt csak
az általános kívánságnak engedett és
ióformán
csak az utolsó
napokban
lépetit akcióba.
Nem
is fejthetett ki ilven körülmények között nagyszabású agitációt, csupán néhány körlevélben
agitált és ha idejében
lép fel és széleskörű
akciót indíthat
ugy helyben,
mint vidéken,
bizonyosra
vehető a mostani
szavazás
arányából,
hogy a maga. számára
megszerezte,
volna a,
na,ay
többséget.

DADÖASTIIN
vitágftirdőbe h e d v c z m e n í j c s
n y a r a l á s 15 vagy 21 napra
útiköltséggel együtt
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Pokolgépes merényletek
Madridban
Madrid.
julius 1. Tegnap egv most épülő
hatalmas ház
bokrétaünnepélyét
tartották
meg. Az ünnepély közben dörrenés rázta meg
a frissen készült tetőzetet. A gerendázat sok
helyen beomlott és néhány munkást maga alá
temetett. A munkások és a ház épittetője, aki
egvik jobboldali szervezet vezetőembere, sietve
hagvták el az épületet. Még nem is értek le a
földszintre, mikor ujabb
robbanás
történt,
amely lángbaboritotta az állványokat. A következő félórában még öt robbanás
történt a
házban, amely csaknem teljesen rombadöntötte
a házat. Megállapították, hogy a hét, pokolgépes
merényletet az anarchista szövetség tagjai követték el.

Jankók
cigányháboruja
(A Délmagyarország munkatársától.) Monstre
cigányháboru ügyét tárgyalta szerdán a szegedi
törvényszék. A J a n k ó-familia tagjai kerültek •
biróság elé, mert nemrégiben a Sümegi-vendéglőben tettlegesen összeszólalkoztak és a bicskákat
is használták. Ugy kezdődött a dolog, hogy a cigányok rokoni megbeszélésre ültek össze a vendéglőben. Ott volt Jankó József és unokatestvére,
Jankó János, aki arról nevezetes, hogy őt is kiutasították annakidején a szerbek Horgos környékéről. Azóta Szegeden él a többi Jankó körében.
A másik asztalnál ült a család másik két tagja,
Jankó Mátyás és Jankó András, akik szinté« unokatestvérek. Ez a két cigány valamin összeszólalkozott. János és JóZisef csittitani igyekeztek a haragosokat, de ez nem használt A kocsmáros kituszkolta a verekedőket az uccára, ott folyt tovább a csata. A Jankók botokkal megtámadták
Jankó Józsefet, aki erre előrántotta bicskáját és
megszúrta — Jankó Jánost, a menekült cigányt.
A nagy verekedésnek a rendőrök vetettek véget.
A törvényszék előtt J a n k ó József azzal védekezett, hogy önvédelemből szúrta meg unokatestvérét, mert megtámadták és életét is veszélyeztették. A kihallgatott tanuk igazolták részben
az önvédelmet, a biróság további tanubizonyitás
lefolytatása végett a tárgyalást elnapolta.
Belvárosi Mozi

Csütörtök, péntek

Szász Ha — Raína fllice
tegnap átütő sikert aratott nagyszerű vendégjátékának diadalmas folytatása. Soha ennyit
nem nevettek, mulattak színházban, mint a mu'attatás e két reprezentáns nevü művészének.
FILMEN: A

S á r g a bestia

A N I O N É ezzel szemben a legszélesebbkor«
agitációt fejtette ki, a párt számos megbízottLugosi Béla izgalmas grand guignolja.
ja utazott ki vidékre, hogv személves agitá5, 7, 9.
9-kor a nyáriban játszunk
ció) ie folytasson az orvosok körében, ezenkívül
pariig ólep és az orvosok nagvrésze által elSzéchenyi M©»i
Csütörtök, péntek
itélt személyes harcot is indított a másik lista |
A pénz rabiai
jelöltjei ellen. Ennek a ióelőre megszervezett
hajsza a milliók után. Inkisinov és Spelmanns
agitációnak tudható he. hogy a ATONE most
főszereplésével.
5, 7, 9
megszerezhette a többséget.

DÉL-MAGYARORSZÁG

Hz idegbeteg asszony
botránya az OTI-ban
(A
Dilmagyarország
munkatársától.)
A
rendőrségre tegnap délután bevitték özv. Somogyi Ferencnó Zoltán-ucca 15. szám alatt lakó főzőnőt, aki az OTI székházában idegrohamában hang06 botrányt okozott, özv. Somogy iné délután bement az OTI-ba, hogrv heti
táppénzét felvegye. Az egyik OTI-tisztviselőhöz fordult felvilágosításért, akitől azt a választ kapta, hogy előzóleg
le kell mennie a főorvoshoz
felülvizsgálatra,
addig
a
táppénzt
nem veheti fel. Ez özvegy Somogyinét olvan
indulatba hozta, hogy kiáltozni kezdett, szidta a tisztviselőt, nem lehetett
lecsillapítani.
Végül rendőrt
hivtak,
aki le akarta igazoltatni.
Somogyiné izgalmában megtagadta az igazolását, idegállapotában szidta a
rendőrt,
majd dulakodni kezdett vele.
A rendőr kituszkolta az uccára, ott ujabb
heves jelenetek játszódtak le. Somogviné retiküljével nekiesett a rendőrnek és az
arcába
ütött. Az ütés a rendőr orrát érte, a vér azonnal kiserkedt és végigfolyt a rendőr arcán. Egy
másik rendőr segítségével sikerült Somogyinét
bevinni a rendőrségre. Ott elmondotta, hogy
súlyos
idegbeteg.
Idegrohamok
szokták
kínozni, megvizsgáltatták a tiszti orvossal, aki
megállapította, hogy Somogviné valóban idegbeteg, de állapota nem olvan, hogv ne lenne
be6zámitható. Somogviné ellen hatósági
közeg
elleni erőszak cimén inditottak eljárást.
Beszéltünk özv. Somogyi
Ferencnével, aki a
következőképen mondotta el a történteket:
— Sulyoe idegbajom van, sajnos. Tegnap
felkerestem az orvosomat, dr. Merczet,
aki
beküldött az intézetbe azzal, hogy ott intézzem el a táppénzem ügyét, ugy, hogy ne kelljen többé odamennem, majd csak az uj felülvizsgálatra. Azt i6 mondotta,
hogv
utána
azonnal menjek haza borosaim, mert beteg
vagyok. Azt is üzente általam, hogv ne küldözgessenek engem sehová, mert juliue 14-ig
nem kell felülvizsgálatra mennem. Amikor bementem az intézetbe, az egyik tisztviselő, akinek sohasem voltam nagyon szimpatikus, megint a főorvoshoz akart küldeni, mire én megmondottam, amit a kezelőorvosom üzent, hogv
ne küldözgessenek
sehová.
Azt felelték erre
többen, hogv ne idegeskedjek, mert annak helye nincs. Erre azt válaszoltam, hogv szivesen
lennék nem ideges és \ilnék az ő helyükön, de
ha nem volnának, betegek, idegesek, akkor nem
is kellene az OTI.
— Errp sértegetni kezdtek, olyanokat mondtak nekem, amiket én sem hallgathattam el és
bizony jól összeszidtam őket, nem válogattam
meg a kifejezéseket, mert ők sem bántak velem máskép. A rendőr 6em valami finoman
kezelt, mire annak is megmondottam a magamét, de ekkor már remegtem az idegességtől
és a rosszulléttől. A. rendőr azután meg akart
zsinegelni és éppen a balkezemet csavarta meg,
ami olyan fájdalmat,
váltott
ki. hoay
megütöttem. Tanúim vannak arra, hogvan bántak el

velem az egész idő alatt, hogv szidott engem
majd mindenki. Én pedig ideges, beteg vagvok
és nem tudok uralkodni magamon. Hat rendőr
vitt be, egy katonatiszt, aki látta a jelenetet.

1936 julius 2.
a pártomat fogta. Az OTI-ban a tisztviselők
azért haragszanak rám, mert ha panaszom
van, az igazgató úrhoz fordulok, aki minden
ügyet jó ezivvel intézi el, — ha elkerül eléje.

CSONGRADMEGYE
TERMÉSOSZTÁLYZATA: 2-es
Szeged környékén beíejezfék az aratást, hozzákezdtek a hordáshoz — Jő közepes a termés — mondja a Gazdasági Egyesület
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Akót
hét óta tartó kánikulai időjárás teljesen megérlelte a gjbonát a tzegedi határban. Egyes
helyeken junius derekán hozzákezdtek az aratáshoz és most már a hordás folyik. A földmüvelésügyi miniszter rendelete folytán az elmúlt
két ünnepnap is arai rak és Szeged
környékén
már jóformán
befeieiés
előtt
állanak
ezzel a
munkával.
Néhánv helyen, ahol később ért be
a buza, még aratnak, de 1—2 nap múlva máteljesen elkészülnek az aratással a szegedi határb an és megkezdődik
a
próbacséplés.
A terméskilátásokról érdeklődtünk a Szegedi Gazdasági Egyesületben, ahol a következő
felvilágosítást adták.
— A hozzánk befutó jelentéit szerint Szeged környékén
jó. kiadói
lesz a termés.
Általában a gazdáinknak az a véleménye, hogy

katasztrális
tizmázsás

holdankint
lesz a

átlagban
búzatermés.

Ez persze csak átlagos termésbecslésnek tekinthető, lesznek helyek, ahol 14—16
mázsás
termés adódik. Egy-egy holdon átlag 30 keresztet raktak
és egy kereszt, a tapasztalat szerint, 35 kilogram búzát ad. Ez pedig tizmázsás termésnek felel meg. A végleges eredményt
azonban majd csak a cséplés után lehet megállapítani. A cséplési előkészületek
megkezdődtek már Szeged környékén, a héten megindult a hordás és

egyes

helyeken
már a hét
csépelni
fognak.

végén

— A termés minősége
ellen sincs kifogás
Szeged környékén, — mondották a Gazdasági
Egyesületben. A kalászok általában véve nagyon jól fejlettek, teltek
és súlyosak.
A buza
szépen beérett, az utolsó napok esőzései nem
okoztak kárt a gabonában, a szemek nem szorultak meg az idén. Szentes
környékén
a marokszedők
egyrészt
sztrájkba
lépett.
Szeged
határában nem fordult elő ilvesmi, az aratás
teljesen
rendben
folyt le. mindkét részről pontosan betartották a szerződéseket. Az egyesületben az idén semmiféle panaszt nem tettek
az aratással kapcsolatban.
Megküldték a Gazdasági Egyesületnek a
hivatalos termésjelentésnek
Csongrádmegyére

Lindenfeld Bertalanné szül. F ried Emilia ugy a maga, mint gyermekei, Rózsi
férj. Havas Aladárné, Sándor, Mária férj. Tuschák Aladárné és Lajos nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa, testvér és rokon

1 Lindenfeld Bertalan
magánzó, v. cukorkagyáros és Szeged sz. kir.
bizottságának v. tagja

város

törvényhatósági

Budapesten 1936. julius 1-én életének 73-ik, boldog házasságának 49-ik évében
hosszú szenvedés után elhunyt.
A megboldogultat a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából 1936. julius
3-án fél 4 órakor fogjuk eltemetni.
Gyászolják még
nővére:
5a»v. Wertheimer Adolfná.
M«pyei:
Lind*nf«ld Sándorné i>z SchwVea Erz*\,
LHidwifMd Lajosná sz. Kwsskumíti Julislca

Béke porairat

Vejei:
Havas Aladár,
Tuechák Aladár,
UnokáiAnni, Klári, Marika,
sógornői, sógorai.

vonatkozó adatait is. Ez a következőket tartalmazza:
— Csongrádmegyében átlagosan
jó
közepes
termés várható.
Katasztrális holdankint búzában 10, rozsban 10—12, repcében 3.2 mázsás
termés Ígérkezik. Uborkában a termésbecslés
40—50 mázsa, mákban 4—5 mázsa.
— A dinnyetermés jó kilátásokkal b l z W , a
kajszinbarack ós meggy igen jó
termést
ígér.
— A lóhere, a lucerna elég jó, a mesterséges takarmányok szintén jók, de a rétek és legelők gyengék.
— A búzában helyenként rozsdakárt
észleltek a megyében, de nem nagy mértékben. Egyes
gyümölcsösökben fellépett a pajzötetü ée a
monilia.
Minősitő becslés Ceongrádmegye
számára
(az l-es a legjobb, 2-ős jó, 3-as kevéssé jó, 4-es
rossz, 5-ös a legrosszabb jelzésnek 6zámit)
árpa 2.5, zab 2, tengeri 2, burgonya 2, cukorrépa 2, takarmányrépa 2, kerti vetemények 2.
Eszerint
Csongrádmegye
termésosztályzata
2-ős.

Asz olvasó

rovata

Igen tisztel« Szerkesztő Ur! Nekünk, akik szeretjük a napot, a levegőt és a vizet, a strand külön örömet is hozott, örömmel tapasztaljuk, hogy a rendészeti hatóságok elavult rendszabályok alkalmazásával nem zaklatják a közönséget és nem veszik el a kedvét ettől a legegészségesebb szórakozástól. Nem kívánják, nean követelik, hogy a férfiak felső trikót viseljenek, hogy állig begombolva szaladgáljanaik a parton. Egyesek azonban —
sajnos — visszaélnek a hatóságok jóindulatú magatartásával és ezzel a legnagyobb mértékben veszélyeztetik ezt a jóindulatot. Nem elégszenek meg
azzal, hogy meztelen felsőtesttel heverhetnek a
part homokján, amúgy is kurtára szabott úszónadrágjukat is ugy legyűrik, hogy túlzott meztelenségükkel tényleg megbotránkoztatnak minden
jobbérzésü strandolót. A világért sem kivánom
azt, hogy a rendőrség avatkozzék bele ebbe a dologba, csak a strand vezetőségének a figyelmét
szeretném fölhívni rá. A strand a saját hatáskörében, udvarias figyelmeztetések utján elérheti a
célt, hogy senki se vigye túlzásba a megbotránkoztató meztelenséget, ellenben tartsa be a szemérem elemi szabályait.
Tisztelettel: (Aláírás.)

Tisztelt
Szerkesztő
ur! Mindenkit őszinte
örömmel tölt el Szegeden a tudat, hogv a város végre megvalósította a régi tervet és megteremtette az ujszegedi parton a városi strandfürdőt. A közönség örömének főképen egvre
sürübb látogatásaival ad kifejezést. Természetesen minden kezdet nehéz és igv a strand :
kezdés sem folyhat le zavaró momentumok
nélkül. Ilven zavaró momentum például _ az is,
hogy a strand személyzetének egyik-másik tagja nem végzi kellő udvariassággal
és tapintattal a munkáját. A strand felső szakaszára állított jegyszedőről van most szó. Munkaiat
egyébként lelkiismeretesen végzi, csak nem bánik udvariasan
azokkal,
akik tttjába
kerülnek.
Kötelessége, hogv a partra lépőkkel jegyet váltasson, de olvan nversen szólítja fel erre a közönséget, hogv eljárása visszatetszést
kelt.
Nem kivánhatia senki, hogv a felmerült észrevételek miatt elmozdítsák bizonyára szerénven diiazott állásából, de a bajon a közönséggel szemben tanúsítandó helves magatartás
szabályaira való kioktatással lehetne segíteni
Ezt kivánia a közönség és a strandot fenntartó
város érdeke egyaránt.
Tisztelettel: Eav
strandoló.
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Vakmerő szélhámosok
Kisteleken becsaptak 232
földmunkást
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Ktsteleken junius 19-én megjelent egy magát Takács János építésznek nevező egyén és a szolgabírói hivataltól engedélyt kért, hogy a kisteleki járásban 700 földmunkást
toborozhasson a Sopron és környékén végzendő ut- ós
csatornaépítési munkálatokhoz. Állítása szerint a munka 15 hónapig fog eltartani. Az
állítólagos Takács János ezután felkereste Kriván Pétert, aki a földmunkások toborzásával
szokott foglalkozni és azt megbízta, hogy toborozzon össze 700 földmunkást.
Kikötötte
azonban, hogy osak olyan munkások jöhetnek
számításba,, akik a
viteldíj
egynegyed
részét,
vagyis Kistelekről számítva
fejenkint
3 pengő 20 fillért
előre le tudnak
fizetni.
Kriván a megbízás után összetoborzott 232
munkást és azoktól fejenként
3.20 pengőt beszedett
és az összeget junius 22-én átadta az
állítólagos Takács Jánosnak. Takács aznap
azzal távozott Kistelekről, hogy az összetoborzott munkások részére 23-án reggel Szegeden vagonokat rendel elszállításukhoz. Takács
azóta nem jelentkezett
Kisteleken.
Kriván Péter nevére Székesfehérvárról távirat érkezett, amelyben magát Kardos
főmérnöknek nevező égvén azt táviratozta, hogy junius 27-én érkezik a munkásokért. De ő 6em
érkezett meg még Kistelekre.
A csalási ügyben a munkások a kisteleki
csendőrőrsön feljelentést tettek. A cesndőrség
megállapította, hogy hasonló
csalásokat
még
Mátészalka
környékén.
Jászárokszálláson.
Besenyőteleken
és Tarnaszentmiklóson
követtek
el. A szélhámosok a következő neveket használták: Tolnai
Károly mérnök. Kovács
János
építész, Győri
István főmérnök. Váradi
főmérnök. Tá>h felügyelő és Kardos
főmérnök.

átheyezés
fíölcsey-u. 4-ről OroSTlán-U.
S7. »Iá, nhol
ís
o
kölcsönt kan ékszerre, kereskedők árukra stb.

Másodszor ítélték ei
ugyanazért a lopásért
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi törvényszék elé került tegnap Boros Ferenc gazdasági cseléd, aki már többizben büntetve volt lopás miatt. Legutóbb volt munkaadójához mászott be a kerítésen keresztül és
onnan ruhaféléket vitt el, amiket azután eladott. A tárgyaláson Boros részben tagadott,
részben beismerte a lopást és azzal védekezett,
hogy nem volt keresete, azért szánta rá magát
a lopásra. A bíróság négyhónapi
fogházra
ítélte.
Az ítélet kihirdetése után Boros azzal állott
elő, hogy nem nyugszik meg az ítéletben, mert
ő ezért a lopásért egyszer
már kapott
büntetést, még hozzá
jóval
kevesebbet,
mindössze
nyolc napot, amit le is töltött. E z t a büntetést a járásbíróság szabta ki rá, ugyanezen lopás miatt. Nem akartak hitelt adni Borosnak,
utánanéztek az iratokban és akkor kiderült,
hogy Boros igazat mondott, mert
egyizben
ezért a lopásért
már valóban
elítélte
a járásbíróság
nyolc napra
és Boros a büntetést le
is töltötte.
.— Miért nem szólt előbb? — kérdezték a
vádlottól.
— Elfelejtettem
— válaszolta Boros
—,
osak most jutott eszembe, amikor meghallottam, hogrv nésrv hónapot kell ülnöm ismét...
Boros ezután fellebbezést jelentett be az
ítélet ellen, az üsrvész pedig uirafrhétel
iránti
indítványt
tesz majd az egvik ítélet hatalvtalanítása végett. Boros azonban nem szabadul
a súlyosabb fogházbüntetés alól, mert cselekménye, miután bemászás utján követte el,
minősül és igv súlyosabb büntetés alá esik.
Amikor a járásbíróság Ítélkezett felette, nem
tudták bizonyosan, hogy miképen követte el
a lopást.
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A Szegedi Meteoroln^ai Obszervatórium
jelenti: Szegelen a hőmérő legmagasabb állása 30.9, a legalacsonyabb 19.7 C. A barométer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 761.6, este 759.2 mm.
*• x.*»
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Élénkebb déli, délnyugati szél,
a meleg egyelőre fokozódik. Délután a Dunántúlon valószínű a zivatar és a meleg csökkenése.

U i f a i t a szemüvegek

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a H,;
tósági Munkaközvetítőben: 15 hadigondozott gyiimölcsosomagoló munkásnő, 1 fejős béres tanyára. 9 kovács, 1 mérleglakatos vidékre, 1 vasesztergályos, 1 hadigondozott bádogos, 1 szerszámlakatos, 3 hadigondozott villanyszerelő, 1 hadigondozott géplakatos, vagy gépész, 1 faesztergályos, 3
bognár, 2 szíjgyártó, 1 kötélgyártó, 1 női szabász
vidékre, 2 varrónő, 1 fehérnemüvarrónő, 2 hadigondozott cipész, 2 vegyes cipész, 1' cipőtüzőnő, 8
hadigondozott cipőgyári tmrokásn«, 5 hölgyfodrásznő, 1 hadigondozott keményitőgyári munkás
fiu, 1 fehérvarráshoz értő ápolónő, 1 füszeres«egéd, 1 kiszolgálóuő, 2 kifutó, 2 gazdasági mindenes, 1 hadigondozott portás, kertészethez értő.

K C L L N E R MA«* I O N r é m é i
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— Gyorsírás!, gépirásl tanfolyamokra, gyakorlásokra beiratkozás szakiskolában (Honvéd-tér i.J
julius 4-ig.

— Halálozás. A régi vasutastársadalom egyik
ismert alakja távozott el az élők sorából. S z é k e l y Miksa, ny. kassa—oderbergi vasúti főfelügyelő halt meg ma hosszú szenvedés után.
Székely Miksa negyven évvel ezelőtt került
Szegedre a régi vasúti leszámoló hivatalhoz
vasút jának delegáltjaként, ahol az összeomlásig dolgozott. Csütörtökön temetik. Halála
iránt őszinte részvét nyilvánult meg. — K l e i n
Manó, ismert szegedi fakereskedő és malombcrlő, aki az elmúlt évtizedekben jelentós szerepet töltött be a város kereskedelmi éleiében,
szerdán, hatvannyolc éves korában
meghalt.
Az aktiv munkálkodástól betegeskedése miatt
már régebben visszavonult. Halálát özvegyén
és gyermekein kívül kiterjedt rokonsága gyászolja. Csütörtökön délután temetik a zsidó
temető cinterméből. — Szerdán hosszú szenvedés után Budapesten elhunyt L i n d e n f e l d Bertalan, volt törvényhatósági bizottsági
tag, Szeged kereskedelmi életének régi, ismert
és becsült tagja. Lindenfeld Bertalannak jól
ismert cukorkagyára volt Szegeden, tevékeny
szerepet játszott a város kereskedői társadalmában; munkásságáért
egyéniségéért általánosan becsülték Néhány év előtt megszüntette üzemét, majd feladta Kárász-uccai üzletét
és hosszú évtizedek után Szegedről Budapestre költözött. Az utolsó években teljesen visszavonultan élt, súlyos kór támadta meg szervezetét, amely most, 73 éves korában legyőzte munkás szervezetét. Vele a régi Szeged kereskedelmi életének egy ismert és becsült régi tagja
távozott el az élők sorából, özvegye, ncgy
gyermeke, unokái és kiterjedt rokonság gyászolja. Pénteken kisérik el utolsó útjára Budapesten a rákoskeresztúri temetőbe.
Halála
általános, őszinte részvétet keltett.

— A legkisebb munkabérek megállapitása a
parkettakészitő iparban. Az iparügyi miniszter más
iparágakhoz hasonlóan a parkettakészitő és parkettalerakó iparban is elrendelte a legkisebb munkabérek megállapítását. A munkabérmegállapitó
bizottság elnöke Vályi Sándor dr. ny. kir. Ítélőtáblai alelnök, alelnöke Felsmann József ny. miniszteri tanácsos. Ennék a munkabérmegállapitó bizottságnak hatásköre az egész ország területére kiterjed.

O K U L A R I I I M
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— A szabadtéri játékok és a Dóm-téri árusok. A szegedi különlegességek készítői és árusítói, a papucsosok, a paprikások, a halbicskások, a tarhonyások, a szappanosok, meg a
többiek, együttes beadványt intéztek a polgármesterhez. Arra kérik a város hatóságát, hogy
a szabadtéri játékok alkalmából a filléres vonatok kielégítő menetrendje érdekében tegye
meg a szükséges lépéseket. A beadvány elmondja, hogy ha a filléresek csak későn érkeznének Szegedre, akkor a Templom-tér árkádjai alatt kirakodó különlegességárusok
nem
árulhatnának semmit, mert a vonatok közönsége az előadások megkezdése előtt — idő hiányában — nem járhatná végig az árusítóhelyeket. Gondoskodjék tehát a polgármester
arról, hogy korán indítsák a szabadtéri vonatokat. A város hatósága minden bizonnyal teljesíti is ezt a tel jesen jogos kívánságot és idejekorán felterjesztést intéz az ügyben a kereskedelmi miniszterhez, vagy pedig a vasutigazgatóságnál igyekszik kielégítő menetrendet kieszközölni.

— Frontharcos összejövetelek. A Frontharcos
Szövetség szegedi főcsoportja júliusban a következő összejöveteleket tartja: a II. körzet 15-én este
8 órakor a Római-körut 31. szám alatti Frontharcos Otthonban, — a IV. körzet 12-én délután
3 óra 30 perckor a Római-köruti Frontharcos
Otthonban, — az V. körzet 2-án este 8 óra 30 perckor az Ágoston-vendéglőben (Pacsirta-ucca), —
a VI. körzet 19-én délután 4 órakor a Katona.uc
ca 17. szám alatti Bálint-vendéglőben, — a VII
körzet 12-én délelőtt 10 óra 30 perckor a Katona
Pál-féde vendéglőben (Földmüves-ucca 7.), — as
ujszegedi körzet 12-én délután 4 órakor a Haskavendéglőben (Csanádi-ucca 12.), — a Somogyi-telepi körzet 5-én délután 3 óra 30 perckor a Csűrivendéglőben.

özv. Székely Miksáné szomorú sziwel
tudatja, hogy imádott férje,

Székely Miksa

nyűg. KsOd. főfelügyelő
f. hó 1-én, hosszú betegeskedés után 74
éves korában elhunyt.
Temetése 2-án délután 4 órakor lesz a
zsidó temető cinterméből.
Gyászolja még fivére és számos rokona.

B e f ö l t i é t pí^í^^iSíio««t„WIIIDUL"-i»i
te^ye el. A k k o r lesz t a r l ó « I Évek ót* kitűnően
bevült gyümölcskonzerváló por Kapható a készítőnél:
-- Kossuth Lajos s.-ut
és N a g j körút sarok

Gergely gyógyszerésznél,

3 szobás
modern

uccai lakás
augusztus l-re kiadó.
ucca 15. I . em.

Feketesas

D e t: M A G y A R O R S Z X G
— Ideges embereknek és lelkibetegeknek az igen
enyfoén ható, mindig megbízható természetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy
pohárral bevéve — rendes bél működést, jó emésztést és elegendő étvágyérzetet teremt. Világhírű
idegorvosok és gyógyintézetek vezetőinek véleménye alapján a Fereno József viz állandó használata az ágy és a gerincvelő megbetegedéseinél
is a legmelegebben ajánlható.
— A VÁROSI ZENEISKOLA FELADATAI. A
városi zeneiskola idei értesítője, negyvennyolc oldalas füzetecske, érdekes olvasmányt nyújt azok
számára, akik figyelemmel kisérik a város zeneéletének alakulását. Az értesítő szerint az iskolának az elmúlt tanévben 239 növendéke volt, akik
közül évközben kimaradt 26. A növendékek az
egyes tanszakok között igy oszlottak meg: zongora 139, hegedű 43, gordonka 7, gordon 5, magánének 30. Az elméleti tanszakokat 125 növendék
hallgatta. Az értesítő beszámol arról, hogy a zeneiskola a most mult tanévben dr. B e 11 e Ferenc
személyében uj igazgatót kapott. Az értesítő búcsút vesz C s o r n á k Elemérné zongoratanárnőtől,
aki nyugalomba vonult. Az iskola jövő feladatait
külön cikkben vázolja dr. Belle igazgató. „A zeneiskolának három feladata van — irja. Az első:
szakszerűen előkészíteni és kiképezni azokat a
nagytehetségű növendékeket, akiket adottságuk a
zenei pályára vonz és predesztinál; a második:
olyan jó amatőrmuzsikusokat képezni, akik mint
kamarazenészek és zenekari lagok a gyakorlati
zeneéletnek hasznos és lelkes tagjai lehetnek; a
harmadik: zeneélvező, zenefogyasztó közönséget
nevelni." Az igazgató fontos feladatul jelöli meg
azt a célt is, hogy bevezethesse az intézet programjába a fuvótanszakok tanítását és a zenekari játékra alkalmas fúvósok nevelését. S i m k ó
Mária zenetanárnő ismerteti az iskola uj intézményét, a zeneóvódát, amelyben a vezető tanár heti
két órát töltött együtt a beirt gyerekekkel, figyelte őket, játszott velük, igyekezett felkelteni
bennük a zene iránti érdeklődést. A zeneóvóda jól
bevált az elmúlt tanévben. Kiderül végül az értesítőből, hogy a zeneiskola az elmúlt tanévben
nyolc iskolai hangversenyt rendezett.
— A Szeded és vidéke állatvédő egyesület július 5-én délelőtt 11 órakor a városháza bizottsági termében közgyűlést tart.
— Kurini Ítélet a szezonvégi leltári árusitás
ügyében. A kereskedelmi és iparkamarák fel vannak jogosítva, hogy kétszer kétheti időt állapithassanak meg kereskedők és iparosok szezonvégi
kiárusításának céljára. Egy ilyen árusitás ügyéből kifolyólag most a kúria olyan elvi jelentőségű Ítéletet hozott, amelynek ismerete a kereskedőkre nézve annál fontosabb, mert az idei nyári
leltári árusítások július 26—augusztus 9 napjai közé esnek. A pernek az alapja az volt, hogy egy
cég nem leltári, vagy szezonvégi árusítást hirdetett, hanem hirdetését a következőképen szövegezte
meg: „Soha nem adtunk ekkora árengedményt, erről. győződjék meg. Választékböségünk utolérhetetlen. Rengeteg alkalmi vétel hihetetlenül olcsón."
A kúria Ítéletében azt állapította meg, hogy a kiárusítás csak egy szorosan körülhatárolt terjedelmű árukészletnek az eladására szolgálhat. A panasz tárgyává tett hirdetmény azonban nem egy
körülhatárolt árukészlet eladására
vonatkozik,
hanem az alperes állandó üzleti rendszerének előnyős jellegét hangsúlyozza. A hirdetésnek ilyen
megszövegezése idényvégi árusításnak nem tekinthető, mert túlmegy a törvényben megengedett kereteken és tartalmánál fogva kimeríti a tisztességtelen verseny kritériumát.
CIPOCSEBE!

CIPÖCSERE!

ócska c'poért uiat adok

kevés ráfizetéssel. — Olcsó, gyors és jó férfi talp
18.0-tól, női cipőtalp 1.48-tól, női sarok —.20 fillér.
CIPŐIPAR, Margit-ucca 9.
40
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Csütörtökön megkezdik
a színpad építését a Dóm-téren
Az augusztusi szabadtéri játékok előkészítése szerdán nagy lendületet kapott. A budapesti
tárgyalások eredményesen befejeződtek ugy a
személyi kérdésekben, mint a technikai berendezések ügyében. Dr. Janovics
Jenő, aki
a
szabadtéri játékok művészi részét rendezi, tegnap este Szegedre érkezett ós tárgyalásairól
részletesen beszámolt Pálfy
polgármesternek,
majd bemutatta tárgyalásainak
eredményét
annak a kisbizottságnak, amely szerdán délijén
ült össze a városházán. A bizottság jóváhagyta az előterjesztéseket, most már érvénvfceléptek a művészi és technikai személyzet szerződései. A művészi személyzet első része
julius
15-e körül Szegedre
érkezik, hogy a Dóm-téren
folytathassák le a próbákat. Janovics
Jenő
addig befejezi mindhárom darab rendezői előkészítését.
Csütörtökön
hozzákezdenek
a Dóm-téren
az
építkezésekhez,
hogy kellő időben minden készen legyen. Először a színpad
többnivóju
emelvényrendszerét készítik el, a tervekből látszik, hogy a szinpad uj beosztásával érdekes
lehetőségeket fog nyújtani az előadások részére. A színpadi építkezés befejezése után
hozzáfognak
a 7000 személy befogadására alkalmas tribün felépítéséhez. A tribünt is
uj beosztással készítik el, ugy, hogy a nézőtér
minden területéről nemcsak látható az előadás
minden mozzanata, de a legkisebb hangeffektusok is érvényesülnek minden hallgató számára. Már 1 pengőért kielégítő ülőhely váltható,
a legdrágább ülőhely 5 pengő, a tribünállóhelv
árát 50 fillérben szabták meg. A jegyek előjegyzése állandóan folyik nemcsak Szegedről,
de vidékről és külföldről is. A nagy érdeklődésre való tekintettel a jegyek
árusítását
már a jövő
héten megkezdik
a
Délmagyarországnak
az egész országra kiterjedő szervezete utján, ugy, hogy mindenki kellő . időben
a legmegfelelőbb helyet tudja biztosítani.
A szabadtéri játékok irodája (Széchenyi-i ér
9., Korzó Mozi, telefon 21—85, távirati cim:
Szabadtéri Szeged) készséggel áll rendelkezésére az érdeklődőknek és minden részletkérdésre felvilágosítással szolgál. Telefonon minden,
esetben a szabadtéri játékok irodája: a 21—85ös szám hívandó. Ezen a számon szolgál az
iroda minden felvilágositassal,
a 30—00-es
szám dr. Szalay Józsefnek, az adminisztratív
ügyek vezetőiének a telefonja.
f)zv.

Klein

Manóné,

mint

feleség,

György és Irén gyermekei, Elly, mint nevelt leánya, fájdalomtól megtört szívvel !
tudatják, hogy a legjobb

férj,

legoda-

adóbb apa, szerető testvér és rokon, a
legjobb szivü emberbarát

Klein Manó

fakereskedö, malombsrlö
áldásos életének 68-ik évében 1936 junius
30-án hosszm szenvedés után visszaadta
áldott jó lelkét Teremtőjének.
Temetése 1936 julius 2-án fél 4 órakor
lesz a zsidó temető cinterméből.
Bészvétlátogatások

mellőzését kérjük.

Ha

•zép

Akkor

és
akar

divatos
lenni.

Dudás
fodrászhoz kell

menni.
Tartós ondolálás, hajfestés,
hajszőkités a legmodernebb
eljárás szerint.

Szeged. Tisza L. krt 19.

A Semmeíweíss-szobor
Néhány nap előtt vezércikkben foglalkoztunk a
Dóm-tér szobrainak ügyével. A kérdéssel kapcsolatban most a Katholikus Nővédő Egyesülettől az
alábbi sorokat kaptuk:
Tekintetes Szerkesztőség! A Katholikus Nővédő
Egyesület 4 év előtt elhatározta, hogy minden év.
ben megünnepli S e m m e l w e i s s emlékét, miután a budapesti Erzsébet-téri szobron kívül talán csak Szegeden van emléke a világ legnagyobb
növédöjének és a Szegedi Katholikus Nővédő
szent hivatásának érezte a Semmelweiss-ku.ltuszt
Szegeden megindítani és fenntartani. Mivel az
egyesület vezetősége helyesebbnek tartotta az emlékünnepélynek nem a halálozás, hanem a születés napján való megtartását, ugy határozott, hogy
minden év julius 1-én tartassák meg az ünnepély.
Az emlékművön eredetileg nem volt reávésve
sem a születés, sem az elhalálozás napja. A vezetőség, nehogy a születésnapi dátum idővel feledésbe menjen, az illetékes minisztériumtól engedélyt kért a születésnapi dátum bevésetésére, ami
az indokolás helyeslésével engedélyeztetett is.
Nem történt tehát figyelmetlenség, aminek gyanúja, megengedjük, hogy az adott felvilágosítás
ismerete hiányában jogosan feltámadhatott
az
igen t. vezércikkíró úrban, akit Semmelweiss védelméért tisztelet illet meg.
Nézetünk szerint nem volna helyes a halálozás
dátumának bevezetése, mert ennek az lenne a következménye, hogy az ünnepély végül sem a születés, sem a halálozás napján meg nem tartatnék.
Megköszönve nyilatkozatunk közzétételét, maradtam a tekintetes Szerkesztőség iránti kiváló
tisztelettel a Szegedi Katholikus Nővédő Egyesület nevében:
dr. Regdon Károlyné, alelnök.

— Pj bélyegek. Budapestről jelentik: A postavezérigazgatóság közli, hogy Buda várának a törököktől való visszafoglalása 250. éves évfordulója
alkalmából 10, 16, 20, 32 és 40 filléres levélbélyegekből álló sorozatot bocsát szeptember 2-án forgalomba.
— Féláru utazás. Az Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség tagjai részére ezen a héten szombaton féláru utazást rendez Budapestre
és Miskolcra. Akik bármelyik csoporthoz csatlakozni óhajtanak, jelentkezzenek legkésőbb péntek
este 6 óráig a Délmagyarország utazási irodájában.
x Siesta. Szanatórium, Budapest, I . Báth
Gvörgy.ucca 5., a főváros egyik legideálisabban
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászat, urulogia, stb. Böntgen.
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektrocardiograph (szivvizsgáló) Krogh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enterocleaner (bélfürdő). Modern vizgvógyintézet! Orvosilag vezetett
villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700
négyszögöles park! Olcsó árak!
— Beleesett a forró levesbe. B e v i z s á n
Györgyné szegedi asszonyt súlyos baleset érte.
Levest főzött, majd a forró ételt letette a földre.
Közben olyan szerencsétlenül csúszott meg, hogy
beleesett a forró levesbe. Égési sérülésekkel a kórházban ápolják.

NYARALJUNK ITTHON!
Utazási kedvezmény 150 km-en felüli utazásnál • • • • • • • •
200 nyaralásra alkalmas beszervezett községről díjtalan

telvilágositást
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második félidő közepén. A mérkőzés végén lelkesen tüntetett mellettünk a közönség. Kedden egy
tréning volt, mellyel az újságok is behatóan foglalkoztak és a sajtó is nagy elismerését fejezte
ki. A csapatnak Pálinkás, Miklósi, Gyurcsó, va
lamint az állandóan javuló Nagy mellett Korányi
volt jó. A mérkőzés után bankett nem volt, mive'
másnap korán reggel indultunk

A Szeged FC svédországi élete
B a r 61 i Lajostól érdekes levelet
kaptunk Sundswaldból, ahol a Szeged
FC turacsapata a svéd meccsek fáradalmait pihente ki. Az együttes a kis
svéd városból utazott autón a környékbeli városokba játszani. A Szeged
FC azóta már visszatért Finnországba, majd a Balti-államokban folytatja
sikeres túráját. Baróti levelében a kö.
vetkezőket írja a szegedi csapat svéd
napjairól:
Sundswall julius 27. Utolsó levelem óta három mérkőzést játszottunk, sajnos, elszenvedtük
első vereségünket. Bollstrabruk-ba — mint irtain
— kissé nehezen, de főleg fáradtan érkeztünk.
Kedvesen fogadtak, ennek az oka az volt, legalább ezt hiszem, hogy a kilencszeres bajnokcsapatot Domsjöben a szó szoros értelmében leléptük.
Lfi kell szögeznem, hogy Finnországban kedvesebben fogadtak s játékunkkal is nagyobb sikert
arattunk. Bollstabruk nagyon kedves kis város.
Csendes, szép hegyekkel körülvéve és az egy-két
tó csak változatosabbá teszi az amúgy is érdekes képet.
Megérkezésünk után másnap későn kelt mindenki, láthatólag frissen a fárasztó autóut után, amelyet több defekttel tettünk meg. Sokan jöttek a
szállónkba gratulálni a környéken igen értékesnek tartott győzelemhez. A szállodában az eddig
is megszokott képet találhatjuk. A reggeli után
a szokásos séta elteltével testületileg kivonulunk
a városon átfolyó patakhoz, hogy több vicces Jelenet kőiben elvégezzük
a „nagymosást."
Szerencse vejünk volt, mert találtunk egy „mosodát." Annak nevezhet jük, mert a környék lakói
itt mossák ruhájukat s a kis patak partján egy
sok kellékkel felruházott teret találtunk. Volt itt,
kiíőző üsttől a szódáig minden.
Egy kis szállodában lakunk, nem a legelőkelőbb, de csendes és ami fő, tiszta. Korányinak,
Bertóknak s Miklósinak nem jutott szoba, de nem
panaszkodhatnak, mert egy ketáves családhoz kerültek... Az éjszakai világosságot már egészen
megszoktuk s már csak azt szeretnénk, ha éjfélkor kezdenénk a meccseket, legalább — kétnapos
lenne egy meccs . . .
Bollstrabruckiban kerületi válogatott ellen játszottunk és 0:0-ás után.
2:l-re győztünk szép játékkal.
A gólokat Korányi és Gyurcsó rúgták. Gyurcsó
egy 11-est mellé rúgott. A felállítás ez volt: Pálinkás—Miklósi, Szojka—Baróti, Bertók, Raffai—
Korányi, Szőregi, Gyurcsó, Albert, Nagy.
A mérkőzés után banketten vettünk részt, mely
után tánc is volt, bár a másnapi utazásra való
tekintettel korán ágyba került a csapat,
Másnap
Sundsvall felé
vettük utunkat, ahova, mint egy 5 órai utazás
után érkeztünk meg. Sundsvall maga nem nagy
város, dacára annak, hogy kikötője is van. Mintegy 17—20 ezer lakosa van, szép fekvésű város.
Itt egy hetet töltöttünk, közben átutaztunk 21-én
a mintegy 80 km-re fekvő Hudigsvallba. Itt szenvedtük el első vereségünket. Egy kombinált csapat ellen játszottunk a következő felállításban:
Pálinkás—Miklósi, Baffai—Baróti, Bertók, Gyurcsó—Szőregi, Korányi, Vastag, Albert, Nagy. —
Szojka azért nem jáiszhatott, mert az utolsó mérkőzésen rándulást szenvedett s nem engedték,
hogy erőltesse a játékot. Albert már sajnos a 10ik percben megsérült, helyére Polyák állt be. Albertnek a térde rándult meg, de szerencsére, mint
később kiderült, az ijedtségen kivül más baja
nem történt. Sokkal többet támadtunk, de a csatársornak nem sikerült semmi. Ugy látszott, hogy
lelépjük az ellenfelet, de a biró erősen kiengedte
a kezéből a játékot és Gvurcsót, miután a sportszárát formálisan lerúgták a lábáról, mert reklamálta, a 13. percben kiállította. Tiz emberrel is
állandóan támadtunk, a kiegyenlítés a levegőben
lógott, a biró azonban egy óriási ofszeidot elengedett, amiből a balsrélső sóit rueott A 40. percv
ben szép összjáték után Nagy lőtt gólt.

Sundswallba, ahol 26-án játszottuk le utolsó svéd
mérkőzésünket, egyben a legerősebbet is, a kerületi válogatott ellen. Legjobban annak örül mindenki, hogy nincs sérült a durva mérkőzés után.
Sundswallban vigan telnek a napok. Az első postát otthonról nagyobb mennyiségben itt kaptuk
kézhez, érthető tehát az a nagy tolongás, amit a
postán csináltunk. Mohón faltuk a hazai híreket.
Nagyon örülünk a SzAK ujabb győzelmének, hisz
ne csak a „fiu," de az anyacsapat is szerepeljen
jól. Hétfőn megnéztük az ellenfelünket, ugyanis a
svéd bajnokság harmadik helyezettje Sandvikken
csapatával játszott. Jól futballoznak, különösen a
csatársoruk Játszott okos és jó futballt. Védekezésük nekünk egészen uj volt. A két bekk kiáll a
két szélsőre, a centerhalf harmadik bekket játszik, aki a centerre áll a szó szoros értelmében A
két szélsőbalt a két összekötővel mozog, ahogy
a helyzet kivánja. A halfok hosszú keresztlabdákkal operálnak. Ezek ellen szerintem csak pontos
lapos labdákkal, vagy egyénileg közvetlen a center, mivel, ha a centerhalfot át játszotta, tiszta
előtte az ut a kapuig. Azonban, ha összehasonlítjuk a mi harmadik helyezettünkkel, nagyon elmaradnak játékkulturában.
A nap legnagyobb részét városnézéssel, valamint pihenéssel töltöttük
Szerdán a környező
dombokon voltunk, ahonnan a város panorámája
a tengeröböllel fenséges élményt nyújtott. Mindenki egészséges és pihenten álltunk ki. legnehezebb, egyben utolsó svéd mérkőzésünkre. A felállítás ez volt.: Pálinkás—Miklósi, Szojka—Gyurcsó, Bertók, Baffai—Korányi, Szőreg:, (Baróti),
Vastag, Albert, Nagy.
A meccs este fél 8-kor kezdődött mintegy 2500—
3000 néző előtt. A kerületi válogatottnak jó hire
van, ezért legtöbben nyíltnak tartották a mérkőzést, mégis
győztünk

Ugy értesültem, hogy a helsinkii mérkőzés elmarad, mert 28-án játszik a finn válogatott. Valószínű, hogy Helsinki helyett N u r m i szülővárosában, Abóban játszunk. A biztos további terminust Helsinkiből írom meg, mert csak ott tud
biztosat mondani a menedzserünk.
Baróti Lajos.

Hay és Szamszló az országos
vizipó^vá'nqatottfian
Megírtuk, hogy a budapesti uszóvezetók figyelme az utóbbi idóben Szeged felé irányult.
Végre Budapesten is észrevettek, hogy az utánpótlás szempontjából a legjobb talaj Szegeden
van: a legtöbb tehetséges játékos és uszó a fővárosba Szegedről került fel. Az érdeklődés
felkeltésével egyidejűleg mindenki biztosra vette Szegeden, hogy a közeljövőben ismét valakit „felszipkáznak" Budapestre. Nem ez történt; olyasvalami fordult elő, amire a vizipólósporthan még nem volt példa: a válogatás
szempontjából figyelembe vették a vidéki játékosokat is. A vidéki játékosok alatt a szegedi
pólózókat kell érteni. A szövetségi kapitány a
nagyválogatott tartalékjának jelölte Szaniszlót,
mig Hay I.-et a B. csapatba állította be hátvédnek. Az egyik csapat PBstyénben, a másik
Kassán fog vendégszerepelni vasárnap és hétfőn. Ezúttal történt meg először, hogy a magyar vizipólóválogatottban vidéki játékosok i»
helvet kaptak.

Baleset tekézés közben. Súlyos bale«et érte ver
seny közben S o j n ó c z k y Sándort, a Vasutas
kitűnő tekézőjét. Égy jól sikerült dobás után a
jó, lapos játékkal lfl-ás félidő után 2«-ra. Az el- „csatornából" k! akarta emelni a tekét és eközben a visszajuttatott háromkilós golyó odalapltotső gólt kezdés után Korányi rúgta Albert átadáta kezét a másik kuglihoz. Sojnóczkv kezén olyan
sából. A félidő további részén is sokszor nyilt
súlyos zuzódást szenvedett, hogy a kórházba keltapsot kapott a csapat, de gólt nem tudott elérni
a rendkívül gyors és kfpiény ellenfél ellen. A . lett vinni. A súlyosan sérült tekéző balesete miatt
második gólt Nagy rúgta egyéni akció után a I néhány hétig nem versenyezhet.
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A miskolci vereség és a déli
atlétika

Az SzTK megkoszorúzta Lehotay Károly sirját.
L e h o t a y Károlynak, az SzTK lelkes vezetőjének halála évfordulója alkalmából, a klub vezetői
és tagjai felkeresték az alsóvárosi temetőben a
neves kék-fehér funkcionárius sirját és azt megkoszorúzta. A sirnál az emlékbeszédet G y a r m a t h y Mihály mondta.

Szegeden elkedvetlenedve vették tudomásul
a déli atléták gyászos miskolci szereplését.
Mindenki tudta, hogy a déli atléták nem a legKét tehetséges KISOK-atlétát igazolt a Vasutasjobb formában vannak, arra azonban senki
nem számított, hogy hat kerület között az ötö- T ó t h o t (Tanítóképző) és Zu b e k e t (Piarista
gimnázium). Tóth igazolása miatt a SzAK kifő
dik helyre kerül. Áz a szomorú, hogy mindgást emelt, mert a kitűnő hosszutávfutó a pirosössze egyetlen első helyet szereztek az atléták.
Amíg sportkörökben határozott elkedvetlene- | feketék kerettagja. Az igazolás miatt egyes ve
zctök között ellentétek támadtak, ezek azonban
dés tapasztalható, addig a hivatalos szerv —
meg van elégedve a miskolci eredménnyel, már elsimultak.
K o c h József, az alszövetség főtitkára érdekesen indokolja a MASz álláspontját.
— Annyi veszteség után — mondotta —,
Csak örülni lehet a déli atléták miskolci szereplésének. Egyetlen kerület sem vesztett anvnyf atlétát, mint Dél. Bátran állíthatom, hogy
Budapest I. 11.11): Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
kezdjük kiheverni a veszteségeket és legköze- 12: Déli harangsi">. 1205: Mária Terézia 1. honlebb már jobban fognak szerepelni a verseny- védgyalogezred z' nekara. Vezényel Figedv Sánzők. A legnagyobb baj az, hogy Délen nincsen
dor. 13.30: Akom Lajos férfi-ének ötöse. 16.15: A
megfelelő sporttelep, aho! az atléták megfele- háztartásról Vizváry Mariska előadása. 17: Hanglően felkészülhetnének a küzdelmekre.
lemezek. 18: Takács Jenő előadása hanglemezek— Szombaton és vasárnap lesz Budapesten kel. 18.30: Karácsonyi Margit magyar nótákat
az országos atlétikai bajnoki verseny — mon- énekel, kiséri Csorba Dezső és cigányzenekara.
dotta Koch — és azon több szegedi atléta is 13.30: Bátz Kálmán előadása. 20: Ligeti Dezső
résztvesz, reméljük, sikeresen.
énekel,
zongorán
kiséri
Schwalh
Miklós,
20.35: Liszt Ferenc tanítványaival beszélget Papp
Viktor. 22: Sehol?: János gordonkázik, zongorán
kisér Herz Ittó dr. 22.40: Ottlik György dr. fran
eianyelvü előadása. 23: A rádió szalonzenekara.
Motorkerékpárosok klubcseréje. Az utóbbi
időben mindgvakrabban fordul elő. hogv a szeBudapest II. 19.30: Keringők. Hanglemezek. 20:
gedi motorosok klubot cserélnek. Megtörtént az Badó Antal előadása. 20.30: Hírek. 20.55: Guttenis, hogy a motoros kilép egyesületéből, de nem
berg György—Adler Tibor jazz zenekarának műigazoltatja le magát másik klub részére. Hogy sora.
m i ennek az oka, azt nem kutatják motorosköKülföld. Wien. 17.45: Zasio Lili magyar dalorökben, tény, ez semmiesetre sem fogja előre- kat énekel. — Totilose 0.20: Filharmonikus hangvinni a dekadenciát mutató szegedi motoros- verseny. — Hilversum 10.45: Az uj rádióház felsportot. Legújabban T e m e s v á r v György, avatási ünnepélye.
a KEAG motorkerékpárosa lépett ki egyesületéből és egyelőre — szabad.

Rádió

Tőssde

Tehetségkutató «szóverseny. A SzUE az utánpótlás érdekében pénteken és szombaton tehetségkutató úszóversenyt rendez az ujszegedi uszodában. A versenyen, amely mind a két nap délelőtt
8 órakor kezdődik és 10 óráig tart, minden középiskolás fiu és leány résztvehet nevezési dij nélkül.
Angetmayert (SzTK) megoperálták.
Angelm a y e r Gyula, az SzTK bajnokatlétája súlyos
műtéten esett keresztül és ezért nem vehetett r&szt
a miskolci versenyen. Kezén tályog keletkezett,
amely annyira elmérgesedett, hogy konplikációk
léptek fel és veszélytől lehetett tartani. Az atlétát
bevitték a kórházba, ahol nyomban műtétet hajtottak rajta végre. Az operáció jól sikerölt, remélni lehet, hogy Angelmayer rövidesen felépül.
A Vasutas vizipólóesapata 7:4 (7:1) arányban
legyőzte Tolna válogatott együttesét. A szegedi
rsapat a második Félidőben az utazás okozta fáradtság miatt visszaesett.
SoHi József Szegeden a Phöbus
kieséséről
beszél. S o l t i József, a Középeurópai Kupában
¡ól szerepelt Phöbus jeles csatára Szegedre érkezett. hogy néhány napos szabadságát hozzátartozói körében töltse. Volt egyesületéhez, a
KEAC-hoz is ellátogatott, ahol nagy örömmel
fogadták és természetesen a Phöbus—Spárta
mérkőzésről beszélgettek. Solti
elmondotta,
hogy mi okozta az utolsó pillanatban a bekapott gól. „Amikor behoztuk a prágai hátrányt
kél perccel a befejezés előtt, olyan nagy volt az
öröm, hogy a közönség berohant a pályára,
ahol mi valósággal megbűvölten álltunk: nem
ikartunk hinni szemeinknek... Amikor kiürítették a pulyát. P. Szabó kapta a labdát,
amelyet valószínűleg — messzire akart elrúgni. közben faultolt és a szabadrúgásból kifolyólag — kiestünk a további küzdelmekből. Az
egész olyan hamar történt, hogy még mindig
örültünk — a harmadik gólunknak . . . "
„Kerékpárosok a bíróság előtt." A Pélmagyarflrszág beszámolt arról a járásbirósági tárgyalásról, amelyen Kovács László és Joachim Brúnó állt vádlottként dr. K i s s László járásbiró
előtt. A sértett Kiss József kerékpárosbajnok:
volt, akitől a vádlottak bocsánatot kértek és így
nem korült sor ítéletre. A tárgyalásról szóló tudósítás után J o a c h i m Brúnó helyreigazítást
kért a Délmagyaroszágtól azzal, hogy neki nem
kellett Kiss Józsefnek semmiféle elégtételt adni,
mert nem sértette meg. A levéllel kapcsolatban
K i s s József most annak a közlését kérte, hogy
'oachim Brúnó miiszerész, elsőrendű vádlott a
szegedi járásbíróság előtt az 1936. évi juniu-s 22.
napján megtartott tárgy hátsón kijelentette, "sajnálja azt, hogy Kiss József főmagánvádlót megsértette. ezért tőle bocsánatot kért."

Budapesti értéktőzsde zárlat. Barátságos irányzattal, élénk forgalommal nyitott a mai tőzsde.
Az általános gazdasági helyzetet nagy bizakodással Ítélték meg és jó benyomást kéltettek buzafeleslegcink kedvező elhüyez-séről tett kormánynyilatkozatok. Az üzleti forgalom főként a bányapiacon volt igen élénk és erős kereslet következtében a vezető értékekben magas árak kerültek
felszínre. A tőzsdeidö második1 felében az irányzat a tőzsde egész térületén megjavult és fokozta
az érdeklődést. Az időközben beérkezett vételi
megbízások a spekuláció érdeiklődését is fokozták
és a tőzsde szilárd irányzattal zárt. Magyar Nemzeti Bank 180.75, Kőszén 424.00, Ganz 20.70, Izzó
186.00. Szegedi kenderfonógyár 44.20.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.25, London 15.33,
Newyork 305.5, Brüsszel 51.625, Milánó 24.15, Madrid 41.95. Amszterdam 208.05, Berlin 123.10, Schilling 57.30. Prága 12.68. Varsó 57.70. Belgrád 7.00,
Athén 2.90, Bukarest 2.50.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 16.90—17.10. dán kor. 75.45—76.25. belga
56.90-57 50, cseh kor 13 30 1420, dinár 7 80—
7.95, dollár 396.30-5M0.3a svéd kor. 87.15 - 88.05,
kanadai dollár 330.00—340.00, francia frank 22 30—
22 50 hollandi forint 228.85-230 85, lengyel zloty
—.-,
leva
4.00-415,
leu
2 80-300,
lira
29 90 -30 25, (500 é* 100 lírás bankjegyek kivételével), német
márka
.
, norvég korona
84 50- 85.40, osztrák sihilling 80 00-80 70, svájci
frank 110.70-111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
Buza tiszai 77 kg-os 14.70—14.95. 78 kg-os 14.85—
15.10, 79 kg-os 15.00-15.25, 80 kg-os 15.20-15.45,
feteőtiszai 77 kg-os 14.65—14.85. 78 kg.os 14.80—
15.00, 79 kg-os 14.95—15.15, 80 kg-os 15.10—15.5»,
dunatiszai, fejérmegyei, dunántúli 77 kg-os 14.55—
14.75, 78 kg-os 14.70-14:90. 79 kg-os 14.85—15.05,
80 kg-os 15.00—15.20, Pestvidéki rozs 12,00—12.10.
egyéb 12.5^0—12.50, takarmányárpa T. 10.25—10.75,
zab I. 15.20—15.30. tengeri 11.70—11.85.
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Csikágóí terménytőzsde zárlat. Buza szilárd.
Jul. 95 hétnyolcad—háromnegyed
(92.75—fél),
szept. 97—96 hétnyolcad (93.75—ötnyolcad), dec.
98.5—háromnyolcad
(95
háromnyolcad—egynegyed"». Tengeri szilárd. Jul. 68.75 (66.75), szopt.
(67.75), dec. 63 háromnyolcad (62.) Zah szilárd,
Jul. 550 hétnyolcad (29.25). szept. 32 háromnyolcad
(—). dec. 33 ötynolcad (32 egynyolcad). Bozs szilárd Jul. 65.5 (63.25), szept. 65 ötnyolcad (—\ dec.
6*5 hétnyolcad Í64.5V

1 0 % iirlius 2.

APRÓHIRDETÉSEK
siiori
nadrao
felsőrésszel
4.98

minden darab
>znIonban készült

Gombház

CVekonies ucca 3.

Bútorozott szoba, kényelmesen berendezett
különbejárattal, villany
fürdőszóba és teljes ellátással olcsón kiadó.
Bercsényi u. 15, föld- j
szint, ajtó 3.

Mindenes főznitudó leányt keresek jó bizonyítványokkal. Vadász
Adolfné, Deák Ferenc
ucca 22, első emelet.
Délelőtti órákra bejáró
nőt keresek. Jelentkez
ni re;ggel 7—8 között. —
Szent háromság u. 4, II.
em. 5.
5)0 év körüli nő elmenne
magányoshoz háztartásba, perfektül mindent
elvégez.
„Jóbázonyitvány jeligére.
Jóházból való fiút kifutónak felveszek. Jakab
Lajos ucca 3, füszer.
üzlet.
JXV

Kiilönbejáratu.
tiszta, ; Ócskavasat, fémet, maszépen bútorozott szo- I gas árban veszek és elba kiadó. Korona u. 10, ' adok. Horváth vastelep
ajtó 4.
Párisi-körut 19a.
Bútorozott
Legmagasabb árat fizeUCCA1 SZOBA
tek használt tárgyakért
különbejárattal, esetleg
és ruhákért. Csehó, At.
lila u. 8.
ellátással is azonnal
kiadó. Somogyi u. 22.
Nagyon szép mokett sez
emelet jobbra.
109
Ion eladó. Fischhof, —
Mikszáth K. u. 22.
Nagválomásnál
kettőszobás uccai lakás villannyal. Az egyik szoba Kiilönbejáratu kertes házba augusztusra
kiadó: Borbás ucca 18,
Lakás: 2 szobás emeleti, féregmentes
kiadó,
viz, villany. Füredi u. 9
Kiadó háromszobás modern lakás magasföldszintes,
augusztusra.
Fodor u. 11.

¡•(TIHI.TTfTi

Egy kifutó fiút felvesz
Lázat' sütöde, Szabadság tér 11a.
Jól Főző mindenes, több
éves bizonyítvánnyal —
augusztusra ajánlkozik
„Kis családhoz" jeligére.
Pénzbeszedőt felveszek
azonnalra, fixfizetéssel
olyant, aki férfi és női
konfekció
üzletemben
segédi állást is vállalna fix fizetéssel, bejáró
nőt szintén felveszek. —
Blau Andor, Tisza Lajos körút 47, reggel fél
8—9-ig.
Tisztességes mindenes
leány azonnalra felvétetik. Margit u. 28, I. 7.
Egy ügyes bejárónő —
azonnal felvétetik. Horthy Miklós u. 22, II. em.
Gyakorlott
vasalónőt
felveszek.
Lednitzky
vegytisztitó, Apponyiu. l7T
Kifutófiu felvétetik —
Birn festéküzlet, Szent
István tér 6.
Bendkivül olosó árban
használt áruk. Varrógép, kerékpár, alpacca
cvőkészlet, fehérnemű,
férfi, női ruhák, külön,
féle bútorok,
hálószobák legolcsóbb árban el
adók. Szinberger. Mikszáth K. u. 11. Ugyanott legmagasabb árban
veszek zálogcédulat —
mindenféle tárgyakról.

Eladó
magasföldszintes.

3 lakásos, kerten ház Boldogasszony sugárut elejénél 15.000 P. Uj, emeletes ház, szép nagy —
kerttel 11 000 P.
Uj,
adómentes 3 szobás modern lakásos
nri magánház, kertes 15.000 P.
4 szobás modern lakásos kertes uri magánház 25.1(00 P. Megvehető Mézemé F. M. iroda
által (Kultúrpalotánál.)
Keveset használt jégszekrény olcsón eladó.
Attila u. 5. Léiméi.
Komplett ebédlő 13 drbból, ébenfa kivitelber,
nagyon olcsón
eladó.
Szinberger,
Mikszáth
K- u. 11.
Teljesen uj áramvonalas gyermekkocsi jutányos áron eladó. Tisza
Lajos körút 53, képkeretező üzlet.
Jégszekrény, kis fagylaltgép, vizleöntő olcsón
eladó. Újszeged, Jankovich u. 16a.
Párevezős
csónak olcsón eladó. Oltványi u.
8. (Alsóváros.)

ELEK
A -Szegedi Állatbarátok Köre" (Maros u. 15)
jó gazdát keres fiatal,
fekete him tacsikutyának.
Német—francia órákat
ad, pótvizsgára előikésziit igen jutányosán középiskolai tanárnő —
Arany János u. 5., II. 6.
„JÖ munkatárs" jeligére levél van a
kiadóban, kérem sürgősen át
venni.
Vasárnapi
vidéki kiránduláshoz motorkerékpárhoz
partnernőt
keresek. Levelet ,.Urileánv" jeligére a kiadóhivatal továbbit.

Felel*» szerkewtő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. n*t, Szeged.
Felelős üzemvezető: KLEIN SANMOR.

