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Gyáva kor hősei
A genfi francia rabbi odaállt a német emigráns ujságiró ravatala mellé, mellén ragyogtak a kitüntetések s szavaiban ragyogott az
igazság, amikor mondotta:
— „Itt nyugszik egy német zsidó, aki valamikor ellenem harcolt és itt állok a sirnál
én, aki ellene fogtam fegyvert. És most az
történt, hogy aki életét adta hazájának, mint
annyi sokan hitsorsosai közül, a legnagyobb
üldöztetéseknek és sanyargattatásoknak volt
kitéve. Ez a német zsidó, aki egyszer fegyverrel kezében hűségesen szolgálta hazáját,
nem birta elviselni a mostani üldöztetésnek
szégyenét és gyalázatát s inkább a halált választotta, mint a szégyenteljes életet."
A francia rabbi Genfben beszélt s mióta
Genf a világpolitika székhelye lett, a politikai ildom s a nemzetközi érintkezés szabálya
érezteti hatását minden ott leirt és kiejtett
szón. A francia rabbi csak azt mondotta el,
ami a halottat illette, de amit elmondhatott
az élőknek, azt a szertartást végző pap a hallgatók és gyászolók fantáziájára
nyugodtan
rábízhatta. A francia rabbi mellét kitüntetések takarták, amikor odaállt az emigráns német ujságiró ravatala melle s talán azért tette
fel kitüntetéseit, hogy necsak vallásának papjától, de hős bajtársától is kapjon útra valókat
a halál önkéntese, amikor elindult végső útjára.
Ma, amikor az egész világon egyesületek,
pártok és szövetségek jelvényeit hordozzák
gomblyukaiban az emberek, ugy érezzük,
hogy a háborús kitüntetéseket is egy nagy
párt jelvényeiként hordozhatnák a háború
életben maradt hősei, megrokkanva, elszerencsétlenedve s ha másként nem: idegeikben
szörnyű emlékek terheit hordozva egy nagy
szövetségnek lehetnének tagjai. A háborús
hősök szövetségét lehetne belőlük megalakítani nemzetre és államra, nyelvre és vallásra
való tekintet nélkül. Csak a z á s z l ó s z i n e
volt más, ami előttük lobogott, de a z á s z l ó
b e c s ü l e t e egyformán kötelezte őket önfeláldozásra és halálra. Van jelvénye politikai pártoknak
és evezősegyleteknek, van
jelvénye méhészeknek és turistáknak, futballistáknak és egyetemi bajtársi egyesületeknek, miért nincs egyesülete, miért nincs v i lágszövetsége a háború
hősein e k is s miért nem hordhatják, mint világszövetségük jelvényeit a háborús kitüntetéseiket, akár Lipótrend, akár vaskereszt, akár
fehérsasrend, akár a becsületrend keresztje is
az a kitüntetés. Necsak altiszti állásokhoz juttassák a háború életben maradt s kenyérte
lenné vált hőseit, adják meg nekik a tisztességnek és elismerésnek zászlóhajtását is,
akármelyik fronton, akármilyen
vezényszónak engedelmeskedve áldozták is életüket s
hullatták is vérüket. A frontharcosok határokon tul is keresik bajtársaikat erősen érezve
és bátran vallva azt, hogy vannak bajtársi érdekek, melyek függetlenek nemzetiségtől és
függetlenek államhatalomtól, vannak bajtársi
érdekek, melyeket egyformán lehet szolgálni
a világ minden táján, akármilyen
szinüre
festették is térképét.
S ha a háború hőseinek ez a világot átfogó
szövetsége meglenne s a háború minden hőse érezné, mert érezné magában annak a
s z o l i d a r i t á s n a k parancsát, amelyet a
vérben, a hősi helytállásban fogant bajtársi
szellem hivott életre, érezné mindeeyik azt a
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k ö t e l e s s é g e t , amivel a kiontott vér és
feláldozott élet dekoráltjainak tartozik, akkor
nem történhetne az meg, hogy a közös védelemnek a közös szenvedés tüzében megacélozott kapcsolata mozdulatlan marad, amikor
egyeseket, — ezreket kitaszítanak a nemzeti
közösségből megtagadják tőlük az államhoz
tartozás dicsőségét s a megaláztatást és szégyent juttatják azoknak, akik hősökként harcoltak a legnagyobb megpróbáltatás szörnyűségeinek idejében. Az a h ő s i s z e l l e m
van itt megsértve, amit fiatal örömöknek,
életcéloknak, az asszonyok csókjainak és a
gyerekek puha ölelésének feláldozásával sze
reztek meg azok is, akik a háború poklából
visszajöttek. D a n t e előtt mélyen meghajoltak kortársai, amikor találkoztak a nagy költővel, mert azt mondották róla, hogy ő az
egyetlen élő, aki j á r t m á r a p o k o l b a n ,
így kellene meghajolni mindenki előtt, aki a
háború poklából visszatért s amikor azok nevét, akik „szivüket cserélték aranyat-vasért"
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kőtáblák őrzik az emlékezet örökmécsese
mellett, nem fojthatják azok nevét sem a gyalázat pocsolyájába, akik becsületes hűséggel
teljesített kötelesség után inkább véletlenül,
minit akarva, kerültek vissza abba a kegyetlenül ellenséges frontba, amiben itthon kell
most már verekedniük munkáért és kenyérért.
Senkit nem tagadhat ki a nemzeti közösség
magából azok közül, akik valóban „életüket
és vérüket" áldozták a nemzeti közösség nagy
céljaiért. A gyalázat, mely a hősöket éri, nem
a hősöket szennyezi be. A háború veszteségi
listája nincs lezárva, az áldozatok száma egyre nő, minden katedrájáról elkergetett tanár,
miihelyéből kizavart munkás, az orvos, akitől eltanácsolják a betegeket, a kereskedő,
akinek üzlete elé őrszemet állítanak fel, a tudós, akit földönfutóvá tesznek, mind-mind
hősi halottja ennek a rémes korszaknak,
mely hősiességet követel mindenkitől, de
gyáván elbánik mindenkivel, aki hős volt.

Páris jelenti:

Ellentétek Prága és Belgrád között
„Megvalósították a koalíciót Magyarország és Bulgária bekerítésére,
de az elméleti idealizmus és a gyakorlati realizmus között tátongó
szakadékot nem akarták kimélyíteni"
Aggodalmak Londonban az »uj Locarno« előtt
London, julius 7. Az angol kormány az alsóházba rendkívüli minisztertanácsot hivott öszsze, mely két óra hosszat tartott. A minisztertanácson E d e n külügyminiszter beszámolt a
genfi fejleményekről. A Morning Post szerint a
kormány rendkívül súlyosnak tartja a helyzetet, tekintettel Németország magatartására' Az
angol kormány hír szerint lemondott arról a
reményről, hogy Hitler felel az angol kérdőívre és többé nem is tekinti a feleletet a Németországgal megindítandó tárgyalások előfeltételének. A locarnoi hatalmak értekezlete megvizsgálja majd a nemet és francia javaslatokat.
Megegyezés esetén a locarnoi egyezményt pótló
uj nyugati kölcsönös segélyegyezmény és légi
megállapodás szöveget készítik el. Általában
belátják azonban, hogy a nyugateurópai biztonságot nem lehet elszigetelt kérdésként kezelni. Az értekezlet sikere jórészt attól a magatartástól függ, amelyet Németország keleti és délkeleti szomszédaival szemben tanúsít. Hitler
eddigi hallgatása nem tekinthető kedvező előjelnek.

A Journal szerint a Népszövetség mult heti
vitáján legjellegzetesebb vonásának
a kisantant és a Balkán-szövetscg
némaságát
tekintik. Ez a némaság azonban nem a hallgatni
arany közmondás alapján történt, hanem elsősorban azokkal az ellentétekkel magyarázhatók, amelyek a kisantant és a Balkán-szövetség egyes államai között fennáilanak.
„Nagy súllyal esnek latba itt azok az ellentétek — irja a lap —, amelyek
Prága és Belgrád között
mutatkoznak. A kisantant és a Balkán-szövetség már megvalósitotta az igazi koalíciót Magyarország és Bulgária bekeritésére. azonban
ujabban az általános szolidaritás elvében az elméleti idealizmus és gyakorlati realizmus között tátongó szakadékot nem akarták szónoki
beszédekkel kimélyíteni."

Érdekes felszólalások és izgalmas szavazás
az Interparlamentáris Unió keddi ülésén
Javaslatok a munkanélküliség enyhítésére és a munkaidő leszállítására
Budapest, julius 7. Az Interparlamentáris
Unió kedden folytatta tanácskozásait. Megkezdték a munkaidő megrövidítésének a vitáját. Albert F r a n c o i s (Belgium) ismertette
a jelentést, amely a negyvenórás munkahét
bevezetését javasolja. Skupiewski (Bománia)
után Gábriel L a f a y e (Franciaország) mondott érdekes beszédet. A munkaidő megrövidítése alkalmából szóvátette, hogy a francia

képviselőház az utóbbi hetekben megszava I *
a negyvenórás munkaidőt.
— Nem igaz az — mondta —, hogy forradalmi megmozdulással erőszakolta volna ki i
francia munkásság a szociális reformokat, hanem az történt, hogy egy még a császárság korából származott jog. a szövetkezés joga alap
ján a munkásság egyesült bizonyos előnyök
kiharcolására, A munkásság megszerezte a kor-
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rnány támogatását, de a kormány nem gyakorolt nyomást
a munkaadókra, hanem mint
közvetítő igvekezett elsimítani a viszályt.
P e v e r Károly reméli, hogy a minimális
bérekét megállapítják Magyarországon valamennyi iparágban és akkor folytathatják a további küzdelmet a munkaidő lecsökkentése érdekében.
Több felszólalás után a szavazás

II vidéki kereskedelem seregszemléje lesz
az augusztusi szegedi kereskedelmi
kongresszus

váratlanul nagy viharral kezdődött.

Tizenhal albizottság tárgyalja a kereskedők speciális kívánságait

Tomcsányi Vilmos Pá! elnök elsősorban
a
Von H e 1 a n d svéd delegátus indítványát tette fel szavazásra. A kongresszus leszavazta a
javaslatot, a jelentést tehát nem küldik vissza
a bizottsághoz. U l r i c h s e n képviselő (Dánia) ekkor bejelentette, hogy névszerinti szavazás elrendelését kéri. Nagy izgalom fogadta
ezt a bejelentést. C l e i r y kongresszusi titkár
hívta fel szavazásra az egyes képviselőket.
Amikor Spanyolországot
szólítja, az egyik
spanyol küldött jelenti, hogy az egész delegáció nemmel szavaz. Albert F r a n c o i s előadó
hevesen tiltakozott a szavazás módja ellen és
kijelentette, hoj»v az egész szavazás érvénytelen,
Ausztria delegációja is szahálvtalanul szavazott.
A képviselők felugranak helyeikről és az elnöki emelvény köre tódulnak. A szavazás abbamaradt.
Hosszú vilák és izgalmak után végre kissé
tisztázódott a helvzet, a nvtigalom lassankint
helyreállt és előírói kezdték a szavazást. Boissier Amerika delegátusait szólilia szavazásra.
Csak egyikük van jelen és ez bejelenti, hogy
Thomas küldötl nincs jelen, de az előbb már leszavazott, tehát kéri, hogv szavazatát fogadják
el.
Erre a bejelentésre ismét kitör a vihar.
L a k a t o s Gvula áthidaló indítványt tett.
Fogadják el az eddig leadott szavazatokat, ne
kezdjék elölről a szavaztatást. hanem folytassák az rgviptomi delegációnál.
Több. mint félóra hosszat tartó izgalmak után
a kongresszus hozzájárult ehhez az indítványhoz és a főtitkár ismét leszavaztatta a delegáció
tagjait.
Száztizennyolc szavazatot adtak le a jelentés
mellett, harminckettőt ellene, huszonnégy dele-'
gátus tartózkodott a szavazástól. A kongresszus
léhát elfogadta a munkaidő leszállítására vonatkozó javaslatot.
Délután folytatták a munkanélküliség kérdéséről szóló vitát, amelyben dr. A n t a l István
államtitkár is felszólalt.
— Fokozottabb érdeklődéssel és rokonszenvvel kell kisérni mindazoknak a nemzetközi
faktoroknak erőfeszítéseit — mondotta — ,
amelyek a munkanélküliség leküzdése és a
munkalehetőségek növelésének egyetlen hatásos módszerén, az általános gazdasági válság,
illetve az ezt előidéző nemzetközi bizonytalansál; és bizalmatlanság megszüntetésén fáradoznak. Hiányzik még a munka nemzetközi
forgalmának kollektív megszervezése, amely
egy olyan nemzetközi intézmény utján érhető
el, amely a nemzetközi
jog fundamentumán
épül fel.
Budapest székesfőváros este, a Gellért-szállóban ünnepi vacsorát adott az Interparlamentáris Unió tagjai tiszteletére, melyen a magyar
kormány képviseletéhen L á z á r Andor igazságügyminiszter és T a h y László miniszterelnökségi államtitkár jelent meg.
A vacsora során az első pohárköszöntőt
dr. S z e n d y Károly Budapest polgármestere
mondotta, majd L á z á r Andor igazságügyminiszter szólalt fel.
— Arra kérem önökéi — mondotta —, hogy
őrizzék meg az itt szerzett tapasztalatokat és
mint parlamenti emberek hasznosítsák azokat
ott és akkor, amikor adott esetben tanácskozásuk alkalmával tapasztalatukra szükségük lesz,
vagy értékesítésükre megfelelő alkalom kínálkozik.
A vendégek nevében Carton de V 1 a r t grof
köszönte meg az üdvözlést és éltette a kormányzót. A magyar főváros joggal tarthat számot „Európa legszebb fővárosa" címre — mondotta.
B e r t l e i n amerikai szenátor mondott még
beszédet, majd az Unió ülésein résztvevő hölgyek nevében I b r a h i m asszonv szólalt fel.
A vacsora után kerti ünnepséget rendeztek a
képviselők tiszteletére.

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a Délmagyarország, hogy augusztus 15
es 16-án a kereskedelmi testületek országos
kongresszust tartanak Szegeden. A kétnapos
kereskedői nagygyűlés előkészítése már javábarn folyik, a Szegedi Kereskedők Szövetsége a kereskedelmi és iparkamara, az Alföldi
Utazók és Kereskedők Egyesülete, továbbá a
Llovd Társulat közreműködésével rendezi a
kongresszust.
Megalakultak a bizottságok, amelyek nemcsak az előkészületekkel
vannak
megbízva,
hanem a kongresszus tárgysorozatát is összeállítják. A nagygyűlés napirendjén olyan rengeteg fontos ügy szerepel, hogy egymásután
nem is volna mód azokat letárgyalni a megjelentek összessége előtt. Ezért ugy határozott a
rendezőség, hogy a kereskedők speciális kívánságait a nagygyűlés keretében albizottságok
fogják tárgyalni és határozatukat terjesztik a
kongresszus plénuma elé. Az eddigiek szerint
legalább tizenkét ilyen albizottság társryat
maid a kétnapos kongresszus idején.
A nénziigvi bizottság a kongresszus rendezé-
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a
vetette magát egy 21 éves
munkáslány
Az ujszegedi tutajoknál kimentették —
Nem tartottak szolgálatot a vizimentők
(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden
este egynegyed 11 órakor a közúti hidról a Tiszába vetette magát K. Márta 21 éves gyári
munkásnő. A fiatal munkásleány az ujszegedi
kendergyárban dolgozott, 10 órákor
hazafelé
indult és egyedül haladt Szeged felé a hidon.
Alig ért a híd közepére, megvárta azt a pillanatot, amikor a közelben senki sem tartózkodott, majd átvetette magát a korláton és egyetlen kiáltás nélkül a Tiszába ugrott. A koromsötétben sokan hallották a zuhanást, a Szegedi
Fészek Klub csónakházából azonnal elindult
a mentőcsónak és néhány perces küzdelem
után F o d o r Lajos, a klub altisztje — aki a
közelmúltban tizenkét emberi,
öngyilkosjelölteket és fuldoklókat menlett ki a Tiszából —,
kiemelte a hullámokból a már fuldokló eszméletét veszitelt leányt, akit ekkorára az ujszegedi parthoz húzott tutajokig sodort el a viz.
A klubházban azonnal első segélyben részesítették az eszméletlen leányt, aki nemsokára
már annyira magához tért, hogy néhány szót
tudott mondani: édesanyját és az u[szegedi
gyárat emlegette. Tíz perc múlva kiérkeztek a
mentők, akik K. Mártát a közkórházba vitték.
Egyelőre nem lehetett megállapítani, hogy
munkából jövet, miért követte el tettét.
Az éjszakai öngyilkossági kísérlethez hozzátartozik az a tarthatatlan helyzet, hogy a vizimentők — hasznavehetetlennek bizonyultak.
Hiába sípoltak a csónakházak és hiába telefonáltak, a vizimentők félórával az öngyilkossági kísérlet után sem érkeztek meg a helyszínre. A telefonbemondás szerint az éjszakai
órákban — nem tartottak szolgálatot. A reflektorral ellátott motorcsónaknak így semmi hasznát nem lehetett venni és ha a Fészek Klubból
nem indul el azonnal a mentőcsónak, a szerencsétlen munkásleány a folyóba veszett volna.
A mentéshez még az is hozzátartozik, hogy a
híd melletti halászbárkákon egv egész csoport
halász dolgozott, akik azonban a munka hevében nem vettek tudomást a történtekről.

A kedd éjszakai öngyilkossági kísérlet Is
A Szeged FC u^aMi nvfizelme Taüinfimegerősíti
an
art a tényt, hogy haladéktalanul
Tallin, julius 7. A Szeged FC az Estona csapata ellen 2:1 (0:1) arányban g.^zött. A szegedi csapat góljait V a s t a g
és G y u r c s ó
lőtték.

sével kapcsolatos anya® ügyekről tárgyal.
Megállapítható, hogy az országos kereskedői
nagygyűlés megrendezése legalább 2000 penőbe fog kerülni. Ezt az összeget a Kereskedők
zövetsége több helyről kivánja biztosítani,
így számitanak arra, hogv a város is nagyobb
összeggel járul hozzá a költségekhez, továbbá
a kamarától és a Lloyd Társulattól is várnak
segítséget. Jelentős összeggel járul a költségekhez maga a Kereskedők Szövetsége is és elhatározták, hogy a kereskedőket is
felhívják,
hogy önkéntes jegyzést vállaljanak.
Az előkészületekből máris megállapítható,
hogv az augusztus 15—16-iki kongresszus a
vidéki kereskedelem általános
seregszemléje
lesz. Az előkészületek csak most kezdődtek
meg, de máris száznál több testület jelentette
be részvételét a nagygyűlésre. A napokban levél érkezett S e s z t i n a Jenő felsőházi tagtól,
az OMKE elnökétől V a r g a Mihálv szövetségi
elnök címére és ebben Sesztina bejelenti, hogy
az OMKE egész vezérkarával egvűtt megjelenik a szegedi kongresszuson.

meg kell reformálni
ügyét.

a
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Kinevezések
Pudapest, julius 7. A hivatalos lap szerdai száma közli a legfőbb állami számvevőszéknél, a köz.
ponti statisztikai hivatalnál, az igazságügyi tárcánál, a bíróságnál és a belügyi tárcában történt
kinevezéseket és előléptetéseket.
Az igazságügyminiszter H o r v á t h Dezső irodafőtiszti cimmel és jelleggel felruházott Ítélőtáblai, B á l i n t Mihály Irodafőtiszti cimmel és
jelleggel felruházott ügyészségi, S z i l á g y i István irodafőtiszti cimmel és jelleggel felruházott
főügyészségi irodatisztet irodafőtisztté, dr H a r g i t a i Gáspár járásbíróság! dijnokot segédhiva*
tali gyakornokká, K e s z t h e l y i Rezső járásbU
rósági dijnokot a járásbírósághoz kezelővé, Gy arrn a t h y István szegedi törvényszéki,
Sziráfc
József járásbirósági, ifj. S z é n á s i s y
Ferenc,
M á t é Sándor, N a g y János járásbirósági szolgákat II. osztályú altisztekké nevezte ki.
Az igazságügyminiszter B a y e r Miklós VII.
fizetési osztály jelleggel felruházott börtönfőtisztet a VII. fizetési osztályba, G u l y á s Sálidór kerületi börtöntisztet a X. fizetési osztályba, M e st e r István börtönőrmesteri cimmel felruházott
börtönőrt börtönőrmesterré, B é 11 e k i Imre, J uh á s z Pál, D a n i János kerületi börtftnőröket
börtönőrmesterekké nevezte ki.
A belügyminiszter dr. V e r s é n y i Pált rendőrfogalmazó gyakornokká, dr. R o 11 Nándort rendőrfelügyelőgyakornokká, V i z v á r y Bóbertet de.
tektivgyakornokká nevezte ki.

RefAzéshez
78 till.
Befőttes üveg zöld
literes 5 drb
88 fill.
Befőttes üveg fehér yt literes 5 drb
78 fill.
Lekváros üveg zöld 2 decis 6 drb
88 fill.
Lekváros üveg fehér 2 decis 6 drb
78 fill.
Babos üveg zöld fél literes 4 drb
68 «11.
Ugorkás üveg zöld 3 literes
7fc «11.
Ugorkás üveg fehér 3 literes
88 fill.
Patent befőttes üveg 75 mm 3 deci«
98 fill
Patent befőttes üveg 100 mm 5 decis
Patent üvegre gumi 75 mm-es 4 és 6 «11., 100
mm-es 8 fillér, 125 mm-es 10 «11.
Befőző pergament 3 iv
24 «11.
Befőtt kötöző spárga 1 gombolyag
17 «11.
„Párisi" befőző hártya 40 gramos 15 drb
gumival 1 iv
15 Hll.
2 iv „Matador" befőző hártya 30 gramos
40 drb címkével és 30 drb gumikarikával
34 «11
KIBŐVÍTETT UJ HELYISÉGEINKBEN
KE.
NTELMEFTEN ES LEGOLCSÓBBAN VASAROLHAT!

Fánis; K3S7 ümmíz m.
s z s a e o . « « « í o m e s és k j s s s i c «
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Átszervezik
Szeged egészségügyi szolgálaiát
Húsz hatósági orvos kinevezését várják — Reformok a főorvosi
hivatal adminisztrációjában
(A
Délmagyarország
munkatársától.) Dr.
S a j ó Lajos, Szeged tiszti főorvosa és helyettese dr. J u n g Sándor, kedden délben fölkeresték dr. T ó t h Béla polgármesterhelyettest,
hogv megbeszéljék vele az egészségügyi szolgálat átszervezésének kérdését. A polgármesterhelyettes a következőket mondotta erről a
megbeszélésről, amely két órakor ért véget:
— Az újonnan kinevezett főorvos rövidesen
konkrét előterjesztést tesz a főorvosi hivatal
adminisztrációjának átszervezésére. Ezt az átszervezést az u • közegészségügyi törvény végrehajtása teszi szükségessé. A főorvosi hivatal
ennek kövekeztében kibővitésre szorul, mert
ugy az adminisztrációt, mint a rendelést központosítjuk. A főorvosi hivatalban a királyi
főorvoson kivül még négv tiszti orvos teljesít
majd szolgálatot, tehát több hivatalos helyiségre lesz szüksége a hivatalnak. Az egészségügyi szolgálat központosítása viszont
jelentékeny megtakarítást jelent, mert kevesebb
vizsgálati eszközre és felszerelésre lesz a hivatalnak szüksége.
— A hatósági orvosok száma nem sokat vál-

tozik; ha megtörténnek az u j kinevezések, Szegeden lesz egy királyi tiszti főorvos, öt királyi tiszti orvos és 14 városi orvos. A városi orvosok közül ötnek a kinevezése már megtörtént, kilenc állásra kiírtuk a
pályázatot,
amelynek határideje augusztus lő-én jár le.
Utána a pályázatokat hivatalos ajánlással fölterjesztjük a belügyminiszterhez, aki a városi
orvosokat hir szerint elsejéig ki is nevezi. A
kinevezések megtörténte után Szegeden összesen husz hatósági orvos lesz az eddigi tizenkilenc helyett.
— A városi orvosok közül nyolc kerül ki a
tanyákra, még pedig öt Alsótanyára, három
Felsőtanyára. Hat a városban látja el a kerületi szolgálatot. A tiszti főorvos rövidesen előterjesztést tesz a város u j kerületi beosztására
is. A belügyminiszter rövidesen kiadja a tiszti
orvosok szolgálati ügyrendjének szabályozására vonatkozó rendeletét, amelynek megjelenése után a város főorvosa megteszi a szükséges
további intézkedéseket. Most kijelentette előttem. hogy mindenben a legmesszebbmenő takarékosság fogja irányítani ténykedését.

Ki lesz a dómtéri Lucifer
Janovfcs Jenő jelentése a polgármesterhez a Törzs-ügyről — Fantasztikus híresztelések — Szerdán uiabb tárgyalások kezdődnek
Budapesten
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szar
badtéri játékok rendezőségét, kellemetlen helyzet elé állította az az ismeretes váratlan bonyodalom, amely Törzs Jenő szereplége körül
keletkezett. A Magyar Színház igazgatósága
— mint tegnap jelentettük — értesítette a
város hatóságát, hogy Törzs
szegedi
játékához nem járulhat
hozzá,
mivel a szinház szezonja a tervezettnél korábban kezdődik és igv
Törzsnek a szabadtéri játékok idején már Budapesten kellene lennie, hogy eleget tehessen
a Magyar Színházzal kötött szerződésének. A
hir kipattanása éta a nyilatkozatok valóságos
sorozata, jelent meg és ehhez a sorozathoz
csatlakozik most az a jelentés,
amelyet dr.
Janovics
Jenő, a szabadtéri játékok rendezője
terjesztett a polgármester elé.
A jelentés részletesen ismerteti a
Törzs .Jenővel folytatott tárgyalások
egész történetét. A jelentés szerint Törzs szerződtetése ügyében a budapesti Réti színházi
ügynökség kezdte meg a tárgyalást még május 23-án. Röviddel ezután meg is
állapodtak,
fixirozták
az anyagiakat,
is. Törzs vállalkozott arra, hogy a szegedi Dóm-téren augusztus 1-én, 2-áo és 4-én eljátsza Az ember tragédiájában Lucifer.
8-án, 9-én és 11-én pedig
a Bizáncban Lali a Kalil szerepét. A tárgyalások során felmerült az a kérdés, hogy mi lesz
Törzsnek a Budai Színkörrel kötött korábbi
nyári szerződésével, amelv szerint abban a színházban operettszerepet kellene játszania. Megállapodtak abban, hogy Törzs ezt a szerződését felbontja,
kárpótlásul azokon a napokon,
amelyeken a Budai Színkörben játszhatna, külön megkapja
ottani
fellépési
diját,. 1040 pengőt. Szegeden különben előadásonkint 250 pengő fellépti dijban állapodott meg vele Janovics,
Törzsnek a próbákat julius 24-én kell megkezdeni Szegeden.
A tárgyalások junius 8-án fejeződtek be.
amikor Janovics azzal vált el a művésztől,
hogy minden
rendben
van. csupán
a
polgármester formai
hozzájárulása
kell még.
Alig tíz nap múlva jelentkeztek először
a komplikációk
A
Réti-ügynökség
értesítette
Janovicsot,
hogv Törz6 elégedetlenkedik, mert
információi szerint a múlt évi szabadtéri előadások
főszereplői lényegesen többet, kaptak játékukért, mint amennyiben ő állapodott meg. Felléptidijuk szerinte 400 pengő volt, ezenkívül
e próbákért külön — 3000 pengő tiszteletdíjat

kaptak — mondta tovább az ismeretlen és lelkiismeretlen informátor — és a szabadtéri játékok rendezősége elsőrendű szállodában teljes
panziót is biztosított
számukra.
Janovics
sürgősen közölte az ügynökséggel, hogy Törz6
információi teljesen
helytelenek.
Valóságos
táviratváltás
kezdődött az akkor Kolozsváron
tartózkodó
Janovics, Törzs Jenő és aa ügynökség között,
végre junius 28-án Janovics Pesten a Réti-ügynökség irodáiéból lanuk jelenlétében felhívta
Törzs Jenőt, aki közölte vele, hogy a téves
adatokat
Sándor
Zoltántól,
a
Szmészszövelíség titkárától,
kapta.
Amikor Janovics kijelentette, hogy a város Törzs számára is biztosítja az elsőrendű panziót Szegeden, a művész
ugv n\
. ilatkozott, hogy igy rendben
van a dolog,
ürömmel vállalja a szerepek eljátszását.
A Réti-ügynökség vezetője ekkor beleszólt
a telefonba és arra kérte Törzs Jenőt, hogy
küldje
el aláirta
szerződését.
— Az adott
szavam annyi, mint az aláírásom,, — mondta, a telefonba Törzs, amiben
ugv az ügynökség, mint Janovics megnyugodott. Janovics julius elsején el is küldte Lucifer szerepét a. művésznek, aki julius 4-én válaszképen elküldte azt a levelet Janovicsnak,
amelyet a Magyar Színháztól kapott és amelvben a szinház igazgatósága közli, hogy
nem járul hozzá szegedi szerepléséhez.
Janovics értesítette az ügynökséget, hogy
ebből súlyos
kellemetlenségei,
lesznek,
mert, a
város
követelni
fogja
kárának
megtérítését.
Azt ajánlotta, hogy Törzs csak Lucifert
játsza el, a Bizáncban való szerepléséről lemondanak, igy augusztus 5-én már ismét Pesten
lehet.
Végül azt közli még a polgármesterhez intézett jelentésében Janovics, hogy abban az esetben. ha Törzs nem állná mégsem a megállapodást, uj Lv/nferre
tesz rövidesen javaslatot.
Kedden megérkezett Szegedre
a Szinészszövetség
levele is, amely szerint Szeged jogtalanul,
hirdette a szabadtéri propaganda során Törzs
Jenőt, mert nem volt a birtokában a művész
által aláirt, szerződés.
Kedden különben arról Í6 érkezett hiradáe.

5 - 1 5 napos

auíocar-társasutazasoh
Ausztria és Felsooiaszorszag
julius és augusztus iiónapokban

legszebb utjain

p 150-tői
az „ A U S T R O B U S ' luxns-autoearjaival.
Prospektus és előjegyzés

Neu Ernő

utazási irodája,

m

hogy Törzs Jenő Budapestről
el is
utazott.
egyes verziók szerint külföldre, más verzió
szerint valamelvik közeli magyar fürdőhelyre
Janovics Jenő kedden délután Budapestre utazott,
hogy megkísérelje az ügy békés elintézését
Szerdán délben közli utjának
eredményét,
hogy sikerült-e közmegelégedésre, békésen elintézni az ügyet, vagy pedig a városnak meg
kell tennie az összes rendelkezésre álló lépéseket a kártérités érvényesítésére. Amennyiben
Törzszsel nem sikerülne elintézni a szereplést.
Janovics több ismert színésszel folytat tárgyalásokat Lucifer és Lalla Kalil szerepének eljátszására.

Elfogták a tótkomlósi
gyilkost, aki ujabb rablómerényletet követett el
Szentendre,
julius 7. A szentendrei rendőrség veszedelmes bűnözőt fogott el éppen akkor, amikor rablógyilkos
merényletet
követett
el. A bűnöző Albert József 26 éves suhanc,
akinek lelkiismeretét több lopás, rablás
és egy
gyilkosság
terheli.
Albert nemrég szabadult ki a fegyházból,
ahol lopás miatt ült, hazament Tahitótfaluba.
A faluban felkereste volt ideálját, a 42 évee
Szűcs Mariskát, aki azonban nem akart vele
szóbaállni és elutasította. Albert eltávozott,
majd megbújt a kertben és amikor látta, hogv
a lakásban eloltották a lámpát, bemászott
as
ablakon
és megfojtotta
a szerencsétlen
leányt.
A rendőrség előtt azt vallotta, hogy szerelemféltésből
ölte meg volt ideálját, nem rabolt el • a lakásból semmit. A gyilkosság miatt
akkor letartóztatták Szűcs Mariska
húgát,
Mredicska
Gvulánét és férjét.
A bestiális gyilkosság tettese most megkerült éppen akkor, amikor Szentendrén, a Valéria-ucca 8. szám alatt lévő fatelep irodájába
betört.
Albert József hozzá akart kezdeni a
Worthcim-kassza felfeszitéséhez. amikor belépett az irodába Hermann
Ernő
tisztviselő,
Albert fejszével
leterítette
a tisztviselőt,
akinek még volt annvi ereje, hogv segítségért kiáltson. A segélykiáltáeokat meghallotta
a
cirkáló rendőrjárőr és abban a pillanatban
fogta le Albert karját, amikor a magával tehetetlen tisztviselőre halálos csapást akart mérni.
Albert a rendőrségen bevallotta a gyilkosságot. a. kiszabadulása óta elkövetett lopásokat és rablásokat. A rendőrség Alberttel eljátszatta a fatelepen elkövetett rablógyilkos
merényletet, majd megbilincselve Tahitótfaluba kisérték helyszíni szemlére.
Be'v4ro*l Mozi

Szerda és csütörtök

Dr. r r a n k e n s f e i n m e n o a s s ^ o m j a
Azonktvfll
T'^almas bil niicyi történél.
Bor s KarloH.
Luliftes 5>AI raij.vocró vígjátéka
G y e r t y a f é n y n é l
5-lM tolylatMtg.
Vidám szerelmi kalandok.
Széchenyi Mozi

Szerda, estitörWk

liemmeiehazeskMre...
filmje,

5, 7, 9.
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selyemből, trikóból,

divatszínekben

Pollák Testvérinél Brillíáns helyett — iiveg

Bicikli-stand — 6 fillérért
(A Délmagyarország munkatársától.) Valamelyik 'vrencséskezü közgazdász megállapítása szerint a sikernek egy titka van: a konjunktúrák id«jekorán való felismerése. Ezzel magyarázza a nagy
amerikai karriereket, amelyeknek van egy régebbi
keletű másik magyarázata is: Amerika a nagy
lehetőségek hazája] Az Igazság valahol a két megállapítás között bujkál, mert hiába ismeri fel
például idehaza minálunk valaki a konjunktúrákat, az itteni kis lehetőségek csak igen kis sikereket Ígérnek1, hiszen az itttionvaló konjunktúrák
arányai is törpék.
Kétségtelen, hogy »r. «-jvík legamerikaibb szellemben gazdálkodó szervezet nálunk a HONSz,
amely a hadiiokkantakat egyesíti magában és
igyekszik érdekeiket szolgálni. Ilyen stílusra vall
az a beadvány is, amelyet ez a szövetség most
juttatott el a város hatóságához. A HONSz kerékpár-standok felállítására
kér köztérhasználati
engedélyt. Elgondolását arra a töméntelen biciklitolvajlásra alapítja, amely minduntalan foglalkoztatja a nyomozó hatóságokat. Hiába láncolják, lakatolják le az érdekeltek a posta, vagy a törvényszék előtt hagyott kerékpárjaikat, hiába szerelik
fel r i a legeslegújabb keletű biztonsági készülékeket, a kitanult tolvajok azzal együtt oldanak
kereket vele a szó szószerinti érteiméhen.

1 9 3 6 julius 8 .

A biciklistand minden arra alkalmas helyen
egy-egy hadirokkantból állana, aki felelősséggel
vállalná az uccán hagyott kerékpárok őrizetét. Vigyázna a biciklire, amig a kerékpárok gazdája elintézi a törvényszéken, a postán, vagy az adóhivatalban a dolgát, aztán sértetlen állapotban átadná
neki. Kerékpáronkint hat fillért kérne.
Az ötletet sikerültnek tartják a torony alatt, valószínűleg megadják az engedélyt annak megvalósítására.
Tagadhatatlan, hogy elméletileg jó az ötlet, helyes érzék nyilatkozik meg a HONSz beadványában a biciklikonjunktura felismerése körül. Mi
csak attól tartunk, hogy itt a sikernek lélektani
nehézségei lesznek. Azok a biciklitulajdonosok
ugyanis, akik az uccán hagyják kétkerekű alkalmatosságukat, rendszerint igen szegény emberek,
altisztek, küldöncök, kifutók, szolgák, akik bizony, akármilyen kis pénz is az a hat fillér, nem
igen vállalkozhatnak annak viselésére, hiszen
naponta nem egyszer kellene leszurkolniok az őrzési dijat. De ezeket az oibulusokat szívesen és
józanul csak az szurkolná különben is le, akitől
már legalább egyszer ellopták a biciklijét A többi
azt hiszi, hogy vele ilyesmi nem történhetik, tehát inkább megtakarítja az Őrzési dijat.

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes ügyben tett feljelentést kedden a szegedi
rendőrségen őzv. S z a r v a s Dávidné Vadászucca 5. szám alatt lakó magánzónő. A 76 esztendős matróna elmondotta, hogy
lakásában
albérlőket szokott tartani. Körülbelül egy hónapja nincs már albérlője, mert sok baj volt
velők és elhatározta, hogy többet nem tart lakót. Tegnap bement fiához az üzletbe és erre
az alkalomra fülébe akasztotta brillíáns függőjét, amelyet annak idején fiától kapott ajándékba és amelyet csak nagyritkán szokott viselni. Amikor fia meglátta a fülbevalókat,
gyanúsaknak találta a köveket, mert mintha
valamivel nagvobbak lettek volna, mint a régiek, azonkívül a színben is volt valami eltérés. A fülbevalókat azonnal elvitték egy ékszerészhez, aki megvizsgálta azokat és megállapította. hogy nem brillíáns kövek vannak
benne, hanem közönséges csiszolt üveg ö z v .
Szarvas Dávidné ezekután feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki valamelyik volt lakója lehetett.
Feljelentése szerint az ismeretlen tette ismerte az ékszer rejtekhelyét, a függőket kivette onnan, elvitte egv ékszerészhez, kiszedette
belőlük a 800 pengő értékű brilhánst és hehehe üvegből tétetett utánzatot. Az így elkeszitett „brillíáns" függőket azután visszavitte a
lakásba és elhelvezte uira a rejtekhelyén,
anélkül, hogy rájöttek volna a csalásra. Az
özvegy feljelentése alapián megindult a nyomozás és a rendőrség most azt kutat ]a. hogy
kik laktak az utóbbi időben özv. Szarva* Davidnénál és kinek jutott eszébe a csalásnak ez
az ügyes és körmönfont módja.
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SZOMORÚ SZAMOK

II1BC ELLENI KÜZDELEMRŐL

(A Délmagyarország
munkaltdrsától.)
Nóhánv évvel ezelőtt erős küzdelem kezdődött a
tüdővász leküzdésére. Egymásután állították
fel a tüdőbeteggondozó intézeteket, Szegeden
ig létesítettek egyet, amelynek dr. Kován Ferenc egyetemi magántanár a vezetője. A szegedi tüdőbeteggondozó intézet a közkórházban
működik és hétről-hétre — emelkedik a forgalma. Tegnap a déli órákban, amikor kintjártunk a tüdőgondozóban, a vidéki betegek
részére tartottak rendelést, tizenöt vidéki beteg jelentkezett.
Most készült el a ttidőbeteggondozó kimutatása az elmúlt félévi működéséről. Az adatok
azt bizonyítják, hogy az intézet betegforgalma feltűnően
megnövekedett
ebben az évben. A
kimutatás szerint januártól juliueig u j jelentkező volt a tüdőgondozóban: 792, ebből férfi
277, nő 394, gvermek 121. Ismételten jelentkezett 3458 beteg, az összes rendelések száma 4250 volt.
Szomorú számokat közöl a
kórmegállajntás.
A jelentkezettek közül gümőkóros
férfi volt
212, nő 230, gvermek 54, összesen 496; nem
állapítottak mpp gtimőkórt a jelentkezők közül 296-nál.
A betegek megoszlása a következő volt: első
stádium 253. második 152, harmadik 91, zárttnh»rkulóz1s
405. nyilt 91.
•Röntsrenátviláeitást végeztek 6695 estben.
Légmellkezelée 123, ui tüdőtöltés 88. utántöltés 1951 esetben fordult elő.
A gondozóintézet, fontos ténvkedései közé
tartozik a betegek lakásának
meglátogatása.
Az elmúlt félév alatt 692 lakáslátogatást végeztek. V i z s l a t ™ az intézet berendelt 262
beteget.
Dr. Kováts tanár kimutatást »11 itott össze arról, hopv az egyes városokban működő ttidőbeteggondozó intézetek mihen működést fejtettek
ki. 1933-ról szól a kimutatás és nvolc város
adatait tartalmazza.

físszts

vizsgálat

volt a tüdőbeteggondozó intéze+ekhen: Szegeden 19.961. Pécsett 8554. KeM-em4tén 11.048.
Baián 9466. Debrecenben 8077.
Miskolcon
5070, Hódmezővásárhelyen 13.107. Budapesten 316.348.

Ui
Szeaeden

jelentkező:

1200. Pécsett 576. Kecskeméten 495,

Baján 778, Debrecenben 386, Miskolcon 348,
Hódmezővásárhelyen 1056, Budapesten 25.351.

Rörttgen-átvilágitásban
részesült Szegeden
9106, Pécsett 1006, Kecskeméten 146, Baján 2950, Debrecenben 1168,
Miskolcon 161, Hódmezővásárhelyen 2637, Budapesten 36.939.

Légmellkezelés

(tüdőtöltés):

Szegeden
2803. Pécsett 553, Kecskeméten nem
volt, Baján 30, Debrecenben 145, Miskolcon
46. Hódmezővásárhelyen
918, Budapesten
3553.
A tüdőbeteggondozó intézetekben miiködő
orvosok

száma:

Szegsd í , Pécs 3, Kecskemét 1, Baja 1, Debrecen 3. Miskolc 2, Hódmezővásárheiv 2, Budapest 30,

Mzz olvasó

rovatot

Tekintetes
Szerkesztőség!
Szíveskedjenek
alanti panaszos soraimnak nagvbecsü lapjukban helvet adni. A mult év tavaszán sikerült
a sütőmunkásoknak tárgyalásokkal, sztrájkkal
elérniök, hogy a munkaadók egyrésze munkabérjavitást adott. Később a javítást visszavonták. sőt még a régi fizetést is lecsökkentették. A munkaidőt azonban nem csökkentik. A
törvényes kezdési idő hajnali fél 3 óra, helvette egyes helyeken tizenegykor, tizenkettőkor
kezdik a munkát. A sütőmesterek heti 8—10
—12 pengőket fizetnek hetenként és ezért 16
—18 órát kell dolgozni egvfolytában. Ha, pedig valaki elkésik, akkor két pengőt levonnak
béréből ée kenyéradagiát is elvonják. Ha a munkaadók konkurrálnak, ez ie a munkások bőrére
megv, mert a mi bérünkből csípnek le. A hatdeás-nak a. törvénves munkaidő betartását ellenőrizni kell és a nem szakmunkásokat el kell
távolítani a mühelvekből. Mert ahol dolgozik
két szakmunkás, dolgozik mellette bárom nem
i szakmunkás is. Ha isrv folvik tovább, akkor
minden sütőipari szakmunkás a népkonvhára
kerül.
Tisztelettel: (Aldir&s)
sütőmunkás.

Megérkeztek a legújabb tipusu nöi és férfi kerekpárok! Mindenféle alkatrész, külső és belső gumi
a legolcsóbb árak mellett beszerezhető. Javítások
fillérep árakon. Használt kerékpárok is kaphatón
9CHON HEVWK kerékpárözlelftbei»,
kfirut 37. (Református palota.
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Fátyol Pista temetése
(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden
délelőtt egy sereg cigányzenész jelent meg a sze.
gedi rendőrségen, a Marosba fulladt F á t y o l
Pista makói primás rokonai. Fátyol Pista, a hires makói cigányzenész élettelen testét a napokban fogták ki a Maros torkolatában. Csendesen
hengergette lefelé a víz, szája tele volt iszappal,
haja szemébe csapódott. Az első jelek szerint öngyilkosság történt: Fátyol Pista belevetette magát
a Marosba. A rokonság a rendőrségen a hazaszállítás és a temetés iránt intézkedett és közben nem
győzött eleget sopánkodni. Nagyon lesújtotta őket
Fátyol Pista halálának hire és főleg az, hogy öngyilkosságnak hitték véletlen balesetét.
— ügy volt az kérem — mondogatták, hogy
ideges volt a Pista nagyon. Az egyik makói ur
azt tanácsolta neki, hogy menjen ki a Marosba és
ott fürdőzzön a hideg vizben, attól megnyugszik,
meggyógyul. Aztán az a bolond megfogadta a tar
nácsot, lement a vizbe és elkapta az á r . . . Nem
tudott a boldogtalan úszni még a kis vizben sem
boldogult... A sebes viz elkapta és már oda is
v o l t . , . Nem öngyilkosság történt, hanem baleset,
idegen helyre került a Pista, ez okozta a vesztét...
A rokonság megkapta a temetési engedélyt
Hálálkodva távoztak a rendőrségről és siettek eltemetni Fátyol Pistát. A cigányzenészek nagy temetést rendeznek a tragikusan elhunyt régi híres
prímásnak.
özv. Fekete Zsigmondné
szívvel tudatja, hogy férje,

megrendült

Fekete Zsigmond

nyugalmazott MAv, intéző,
Szegeden, folyó hó 6-án váratlanul elhunyt.
Temetése folyó hó 8-án, szerdán délelőtt fél 11 órakor a zsidó temető cinterméből.
Gyászolják édesanyja ö«v. Schwartz
Józsefné, testvéréi Schwartz Sándor, özv.
Gergely Sománé, Klein Mónié, F«k<*t#
Nándor és Fekete Vilmos.
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Iiireit
Az idő
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 30.4, a legalacsonyabb 18.4 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 762.1. este 760.8 mm. A levegő páratartalma reggel 80, délben 42 százalék. A szél
iránya északnyugati, erőssége 2—3.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Időjóslat: A meleg főként keleten fokozódik, délre forduló lassan áramló légáramlás
és az ország nyugati felében fokozódó felhősödés, este a nyugati megyékben zápor cs zivatar lehetséges.

Kinevezések
a szegedi bíróságoknál
A juliusi kinevezések 6orán moet került íór
az igazságügyi tárca keretébe tartozók kinevezésére. Az igaaságügyminiszter több szegedit
is kinevezett, igv Szobonya
Miklós járásbiró,
járásbirósági alelnök lett, dr. Vékes Bertalan
törvényszéki jegyző, dr. Kószó
György, dr.
Richter
Béla táblai jegyzők, dr. Lippay
Pál
é6 dr. Ambrózy
László járásbírósághoz beosztott jegyzők bírósági titkárok lettek. Dr. Solly
János. dr. Katkics
Endre, dr. Y<adai
Sándor,
dr. Csajághy
István joggyakorlótok jegyzők
lettek, mig dr. Szabó
Miháí^t joggyakornokká nevezte ki az igazságú*miniszter. A kinevezések a szerdai hivataios lapban
jelennek
meg.
m~jm
— Félreértések a vasárnapi munkaszünet
felfüggesztése körül. A kormány — mint ismeretes — rendeletileg felfüggesztette az aratás és cséplés idejére a. vasárnapi munkaszünetet. Rendeletének végrehajtása körül Szegeden
bizonyos félreértések keletkeztek. A füszerkereskedők egyrésze ugy értelmezte a rendelkezést, hogy az üzletek vasárnapi munka szünetét
is felfüggeszti és legutóbb egvesek nem tartották zárva üzleteiket. A
füszerkereskedők
egyesülete most a város hatóságához fordult
a rendelkezés helyes értelmezéséért, Dr.
Tóth
Béla polgármesterhelvettes közölte az egyesület elnökségével, hogy a munkaszünet felfüggesztése kizárólag az arató- és ceéplőmunkásokra vonatkozik, minden más „szakmában"
be kell tartani a vasárnapi munkaszünetet.
— HALÁLSUGÁR. Londonból jelentik:
A
kaliforniai San Diegóban tartandó nemzetközi kiállításon bemutatják a világ első „halálsugár" ágyúját, amellyel sikerült különböző távolságokból fémlemezeket elporlasztani, gépkocsikat és repülőgépeket felgyuitani, állatokat megölni. Az ágyú óriási távcsőhöz hasonlít, hoszszusága 4.8, magassága 4.2 méter. Négy, különleges rendszerű szigetelt ruhába
öltöztetett
tüzér kezeli a kapcsolótáblát, amely egyetlen
gomb elfordításával 4.5 millió voltos árammal
teliti az á g y ú t
— Rajniss Ferenc és Bálint Imre párbaja.
Budapestről jelentik: Rajniss Ferenc, a szélsőjobboldali hírlapíró képviselő és Bálint Imre
hírlapíró között egy hírlapi polémiából kifolyólag lovagias ügy keletkezett, amelynek következményéként Rajniss Ferenc és Bálint Imre
szerdán kardpárbajt vivtak. Rajni&i segédei
E m b e r Sándor képviselő és báró C o 11 a s
T»bor, Bálint Imre segédei dr. B o r o s László
főszerkesztő és dr. 0 r s z á g h Nándor főorvos
voltak. A párbajt középnehéz kardokkal, félbandázzsal, harcképtelenségig vívták. Báró
Collas Tibor vezetósegéd vezényszavá'a Ramiss
támadott. A heves összecsapás során Bálint
Irme homlokán sérült meg, mig Ba'niss Ferenc a vállán kapott laposra ferdült vágást.
Collas Tibor a menetet nyomban beszűntette,
ami után az orvosok Bálint Imrét harcképtelennek nyilvánították. A felek nem békültek ki.
— MÜ*TKAKÖZVETITÉS. Állást kaphat a Hatósági Munkáközyetitőnél: 10 kovács, 1 lakatos,
1 fiatal vasesztergályos, 1 mérleglakatos. 4 kádár,
3 szljjártó, 1 borbély, 1 magyarszabö, 3 varrónő,
2 cipész vidéken, 1 hólgyfodrásznő, 3 gazdasági
mindenes, 2 kiszolgálón«, 1 kocsis, 1 kifutófiú, 30
kubikos és 20 ktftörő vidéken, 1 nftnetszakos tanár, 1 magyar-francia éttermi szakács vidéken.
Kizárólag hadigondozottak számára: 8 cipőtüzőnő
(ragasztó és lukgató), 2 ¿¡vári munkás. 1 udvaros.
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Kél gyászruhás ember
Két gyászruhás ember a rendőrség sérülési
osztályán: apa és anya, akik halott kisgyermekük ügyében járnak. A kisgyermek reggel
halt meg a sebészed klinikán, nem lehetett
rajta segíteni. Néhány nappal ezelőtt marólúgot ivott szülei házánál. A szülök, egyszerű
földműves emberek valahonnan Kecskemét
környékéről a szegedi klinikára hozták gyermeküket, hogy m«ntsék meg az életnek. A gyereken azonban nem segíthetett az emberi tudomány, hiába volt «^vik műtét n másik után,
a marólúg, ez a szorn> u méreg végzett a gyerekkel. A szülök tegnap megkapták az értesítést, hogy siessenek Szegedre, mert a gyermeken nem lehet segiteni. Idejében értek ide,
a gyereket még élve találták...
Ott állt a két ember, talpig feketében, meg
viselt arccal. Nem szóltak, de szemükből pa.
takzott a könny, végigcsordogált az arcukon,
lefolyt ruhájukra, de ők hagyták, hadd folyjon a könnyük a gyerek után.
A rendőrtisztviselő telefonált a bonctani
intézetbe.
— Kérem a csecsemőboltteste» rendőrileg
felboncolni .. Igen... Artán kérem visszajelenteni a halál okát...
A szülők könnye folyik, ahogy hallják a
hivatalos hangot A gyerek nemrégen még élő
kis poronty volt, ©tt Játszadozott a tanyaudvaron, ma pedig akta, holttest az idegen város
törvényszéki orvostani intézetének pincéjében. Alltak feketében, mint kát fekete varjú,
napégette arcukon csordogált a könny.
— Szíveskedjenek még ma megejteni a boncolást, itt vannak a szülök is, szegények Igen
messziről jöttek, szeretnének már visszautazni — hallátszott a tisztviselő hangja. Igen,
Igen... Belevágni, hiszen külső jelekből is
megállapítható a halál o k a . . .
— Ez lett a gyerekből! — látszott a szülők
arcán a gondolat. Milyen Jó volt megpaskolni
(ha jó volt), rászólni, ha rendetlenkedett, ha
csintalan volt. Most pedig belerágnak a húsába egy éthergőzós teremben, ahol nem tudnak
a gyerekről semmit, legfeljebb annyit, hogy
bélé kell vágni a halál okának pontos megállapítása végett...
Ott álltak a szülők a kánikulai hőségben,
fekete gyászruhában és könnyük pergett, verítékük csurgott, de nem törülték le, igy gyászolták a gyermeket...

— Uj fogalmazó-gyakornok a szegedi rendőrségen. A mult héten tettek esküt Budapesten
az uj rendőrfogalmazó-gyakornokok. Ezt a fogalma záskarbeli állást nemrégen kreálta a belügyminiszter. a tanfolyam most végzett hallgatói, az elsők, akik Agycsillafcoe egyenruájukban megjelentek a hivatalokban. Szegedre is
beosztottak egy fogalmazd-gvakorookot. dr.
Bódnár Józsefet, aki már meg ig érkezett Szegedre és kedden megkezdette hivatali működését a bürtügvi osztálynál, ahová beosztást kapott. Dr. Bodnár József a tanfolvam egyik
legkiválóbb hallgatója volt, a legjobb rangszámot kapta a minősítésben.
— Gyümölcskivitel Lengyelországba. A meleg
időjárásra való tekintettel az államvasutak igazgatósága arról értesiti a gyümölcsexportőróket,
hogv a nyugati irányba történő szállításokhoz hasonlóan, a lengyelországi állomásokra feladott
gyürtölcsküldeménvekhez is bütőkocsikat boesájthat a felek rendelkezésire. Az érdékélt exportőrök
ki-vinsígalkat az NlMékes állomásfőnökségnél tartoznak bejelenteni
— Halálozás, özv Burshardt Lajosné, szüle,
tett Antal Róza 74 éres kofában hosszú betegeskedés után kedden elhunyt A megboldogultban Burghafdt Lajos iskolaigazgató, Burghardt Imre gyári
tisztviselő és Burghardt Ilonka édesanviukat avászolják.

ü

H L ü

11

— Alkoholisták, akik gyomorhurutban szenvednek, elvesztett étvágyukat napi kb. 150 gramm
természetes „Ferenc József keserűvíz használata folytán gyakran meglepő rövid idő alatt viszszanyerik. Az orvosok ajánlják.
— Wellisch gyárigazgató öngyilkossága. Budapestről jelentik: Wellisch Rudolf, az Első
Kőbányai Konzervgyár tulajdonosa Budapesten a Kápolna-ucca 9. szám alatti
lakásán
mellbelőtte magát. Az életveszélvesen megsebesült gyártulajdonost az egvik szanatóriumba vitték. Wellisch anyagi gondjai miatt akart
meghalni. Kedden reggel jókedvűen ment el laamikor néhány óra múlva visszatért,
nem lehetett rajta észreevnni, hogy nrlyen tervekkel foglalkozik. Bement irodájába és néhány perc múlva mellbelőtte magát.
— Féláru utazás. Az Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség tagjai részére szombaton,
11-én féláru utazást rendez Budapestre. Akik ehhez a csoporthoz csatlakozni óhajtanak, jelentkezzenek legkésőbb péntek este 6 óráig a Délmagyarország utazási Irodájában.
x BmlapeéUe érve i Park '¿állodában a keleti-»
pályaudvar mellett megtaláíja kényelmét, legjobb
ellátását olcsó árakért. E lap előfizetőinek 20 százalék engedményt nyujtunk
— Elitélték a cigányt, aki verekedés után rátámadt a csendőrre. Az ügyészség kedden a szegedi törvényszék elé állította Ajtay
P á l kisteleki cigány lóalkuszt. aki a mult szombati kisteleki vásáron megtámadott egy csendőrt. A
vásár végén a cigányok összevesztek, egymásnak estek és vad verekedést
rögtönöztek.
A
kocsmáros a csendőröket hivta segítségül, akik
csakhamar megjelentek és szétverték
a verekedő cigányokat.
Az egyik csendőr Ajtayt tuszkolta ki a kocsmából, Ajtay azonban ellenszegült, elkapta a csendőr puskáját és ki akarta
csavarni a kezéből. A csendőr lefogta és igy
került a duhaj lóalkusz kedden a szegedi törvényszék elé hatósági
közeg elleni
erőszakkal
vádolva. A cigánv először tagadott ég azt
akarta, bebizonyítani, hogy ott sem, volt
az
omniózng verekedésnél, hát még hogv ő megfogta volna a csendőr szuronvos puskáját! A'
kihallgatott tanuk ellene vallottak, mire
a
cigány is beismerte, hogy valóban ő volt a
tettes, de azt állította, hogv nem tudta mit
cselekszik, mert. ha tudta volna, dehogv is
fogta volna meg a szuronyos fegyvert. A bíróság 14 napi fogházra ítélte hatósági közeg elleni erőszak miatt.
x Siesta Szanatórium, Budapest, I., Rátti
György.ucca 5., a főváros egyik legideálisabban
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászat, nrulogía, stb. Röntgen.
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektrocardiograph (sziwizsgáló) Krogh-féle alapanvagcserevizsgálő készülék. Enterocleaner (béíffirdő) Modern vlzgyógyintézet! Orvosilag vezetett
villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700
négyszögöles park! Olcsó árak!

II szerbek kiutasítottak
Hornosról
e p pzdasági csendet
(A Délwagyarorszáa
munkatársától.)
A rókusi vasútállomásra délután hat óra előtt néhány perccel befutó röszkei vonat,
amellyel
annakidején a szerbek által kiutasított magyar családok százai érkeztek, kedden délután
egy magányos
menekültet
hozott: Csíki András
gazdasági cselédet. Csilcit
Horgosról
utasították
H a szerb hatóságok.
*gvelőrs nem
tudni, hogy miért Családiát nem hozhatta magával, egvedül érkezett Szegedre. A rendőrség
vette pártfogásába a menekültet. K i
fogják
hallgatni, jegvzőkönwet vesznek fel ügyéről.
Csiki Andrásról egyelőre a rendőrség gondoskodik a továbbiakig.
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Kerékpárosoki

Rövid beszélgetés
a vilóguíazéva!
Napbarnitotta arcú fiatalember körüljárja a
nyári kávéház széles terraszát, minden asztalra
cédulát tesz le. Ezen a nyomtatott cédulán rajta
van a fotográfiája és a következő — több nyelven — lenyomtatott szöveg:
„Világutazó vagyok és ezidőszerint
Nyugateurópába
utazom. Minthogy
pillanatnyi pénzzavarban
szenvedek,
tisztelettel kérek egy kis támogatást.
W. Weikow Bulgáriából."
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Mozgalom a hagymaszindikátus _ visszaálli. érdekében. A makói hagyma szabadforgalma
par het ota tart s jóllehet, az idén szokatlanul korán indult a zöldha^ymaszezon, nagy a termés is,
a szabadforgalom harmadik hetében máris 150 va
gon korul jár az exportált hagyma mennyisége és
az ar is kielégítőnek mondható. Igaz viszont ho«y
a7. éveken át tétlenségre kárhoztatott kereskedők
szabad versenye szinte gyilkos iramú s a további
összeköttetések és későbbi szállítások reményében
szinte haszon nélkül folyik most az export, ami a
kulfoldi piacokon az árak lemorzsolódását eredményezheti. Ez a veszély és a piacon tapasztalható bizonytalanság lehet indoka annak az akciónak. ame.lv a szövetkezet köréből a termelők között most megindult s ame.lr a szabad verseny bizonyos aggasztó jelenségeit, a külföldi árlemorzsolodás veszélyét kívánja illetékes helyen kellően
hangsúlyozni, amely végeredményében a szindikátusi értékesítés visszaállításának gondolatát szolgálja. Az akció egyelőre még szűkebb körben tapasztalható. azonban máris történtek bizonyos lépések, amelyek ezt a mozgalmat illetékes helyen
alátámasztani kívánják.

Imponált ez az ember, aki nyomtatásban adja,
hogy „pillanatnyilag pénzzavarba" jutott. Amikor
visszajön, hogy összeszedje a cédulákat és a „kis
támogatást" megkérdezem tőle:
— Mióta van utón? — így felel: öt év óla
— És mikor nyomtatta ezeket a cédulákat?
— Még otthon. Bulgáriában.
Fnrcsa . . . W. Welikow ur már öt évvel ezelőtt
előre tudta, hogy 1936 júliusában ..pillanatnyilag"
pénzzavarba foc jutni... Egyébkén! ezen nem is
igen lehet csodálkozni, hiszen ki nem tudja ma,
hogy 10T-tS júniusában éppen ugy nem lesz pénze,
mint 1910 októberében... Az emberek ezt éppen
csak hogy nem adják nyomtatásban és W. Welikow ur — mint úttörő ezen a téren — igazán
megérdemli a „kis támogatást.'*
— fis hova megy? — Bécsbe. — És onnan? —
Tovább...
Az egyik kezével a pénzt csörgette a zsebében,
ugy vettem ki: most számolja össze, mit is keresett. A cédulkál kissé szürkék voltak már és Szemüveget szakszerűen készit Klein látszerész.
ázottak, mint eső után a veréb, meglátszott, hogy
A jó termés és a szegénygondozó bizottság. A
sok asztalon megfordultak már.
makói szegénygondozó bizottság, amely az egri
Valamit akartam még kérdezwi Welikow úrtól, norma szerint megszervezett makói szegénygonde a bulgár szó nélkül ott hagyott Mintha azt
dozás munkáját irányítja, tekintettel az akció
mondta volna: nem engedem magam kikérdezni...
anyagi alapjának, a társadalmi rendszeres adománygyűjtéseknek egyre csökkenő
mértékére,
a most bekövetkezett jó termést kívánja ujabb adománygyűjtésre felhasználni. E célból tervet dol— KötszBvő ipar helyett — „gépi
horkoló
goznak ki, hogy a cséplőgépeknél adjanak le a
ipar". Az Iparügyi miniszter a kötszövó ipar
gazdák buzájuk elcsépeltetésekor bizonyos meny.
elnevezését „gépi hnrkoló iparra" a takáeeíper
nviségü gabonát a szegényakció céljaira, ameív
elnevezését pedisr „takács (kéziszövíf) és gépi
természetbeni adományokat azután a cséplőgéptuszövőiparra" változtatta. A jövőben az u j
lajdonosak gyüjtenének egybe és adnának le a szeiparisrazolvánvokat ezzel a mecielöléssel adiák
gPTiygondozó bizottság által létesített gyűjtőheki. ft képééit éphez kötött iparoktól való megkülyeken.
lönböztetésben a csunán kézzel végzett kötés
Tennifaziítnfc. felszereiéseb. hurozások Klein
(kézi hnrkolás)' továbbra is szabad ipar maTmrénél.
rad

KIS
a nagy

HIRPETESEK

szegedi

Férfi

I

fehérneműUtáOlf'S-tfi'ltf
a !».•; iliv;itonabt) anyagokból
k<W/f»n (Tíörtók szerint
LUMPÉI«. HEGVi-nei
A t. elit közönség találkozóhelye a

B A R O / /

étterein

VAF ü. 2. Kitűnő nienüreiidazer

Elegáns férfi
Rscz-cipöt hord

Divatos formák,
elsőrendű kiállítás
Kölcsey ucca 7 szám

MM*

KARDOf

t a r h o n y a ,

leve>le»/Éo,
Ara lényegesen oleaóbb, minő
rég» az eddigi kifogástalan
MindenU« k a p h a t ó
OyAri eladási helyek: Valéria
* tér 15., KArolyi o. 3. *

l á n c

a V l a B d e b s n

Dél magyarod/Ág

1 eg n agy obb
szűcs es s z orra e á r u h A z a

és i p a r r ó l .

ELIT
cipő

vezet

S z é c h e n y i tér 16.

KeJJ&üi
aktatáska
utikésxJet
legnagyobb

választékban

L J i C H E M

Elbírón,III

harpiosmunitíiH Hőség
kész fotelek, rekamiék

1
SzBflresinfilI íFodor n. sarok.

«161 meneküljön a S U
p i n c é b e sörozui

KALDOR

könyvkötészete,

böröndöenél.

General-Motors

OPEL-AUTOK
Róna-

Alföldigép
SZKGED

AdubjkA aAAAAi^ nvttaAA

Catilörtük én szombat este

I* H M A M M M M M M M M M M M

kereskedelemről

lürö és ernytUtéaillA ipartelep,
nOi dlvelkOMfnlegességek nagy
raktAra. Szeged. Kfirész-n. 6
Telefon 21—02.

3

füer'e

Széchenyi tér 5,

Mérey o. 9

elismerten
divatos ós o'csó

Kérjen AraiAnlatot.

Giöchner I. és Ffa

"l«keke|V
'^'.WiritiesRenoeynfi Üvegezés
Körösi Géza
vAsArnl ia

vAllalja

Illán
IHMII

Tel. 19—57

kbnrdsrn

|| ©

Jt Q

úrnm*\

Nem hozta meg a várt eredményeket a makói
Zoldkereszt gyermekebédeltető akció. Az annakidején nagy reményekkel megindított Zöldkereszt
gyermekebédeltető akció, amely az ország szegény
lakosságának étkezési rendjét megreformálni kívánta, Makón nem érte el'a kívánt eredményeket.
Kiderült, hog\ az elméletben kidolgozott étrendi
újítások a gyakorlatban nem váltak be ugy, amint
az kívánatos lett volna. Ma tartotta a vármegyeházán a makói Zöldkeresztakoió helyi bizottsága
értekezletét, amelyen orvosi és adminisztrációs
szempontból beszámoltak az akció vezetői s e beszámolók alapján megindult vita feltárta az egész
akció tanulságait. Makón 100 gyermeket 2919 pengő költséggel étkeztetett az akció négy hónapon
keresztül. Az étkeztetés ezen a módon többe került, mint amennyiért a város már évek óta étkezteti a szegény gyermekeket. A gyermekek a szokatlan ételeket nem fogadták szívesen, nem fogyasztották el, sőt azokat sokszor megsemmisitették. Az eredmény, amelyet a gyermekek testi kon.
diciójának, sulvának gyarapodásában reméltek az
újfajta étkezési rendtől, korántsem vált valóra.
Sőt a megszokott és olcsóbb ételek, amelyetet a
városi gyermekebédeltetők szolgáltattak ki, jobb
eredményeket hoztak. Azt is bejelentette a kórház
vezetősége, ho«y a jövő évben, amennyiben ezt az
akciót fenntartja a kormány, az ételek előírásszerű elkészitését ugyan elvállalják, azonban azok
kiszolgáltatását elhárítani kénytelenek a gyermekek rakoncátlankodása és a szokatlan ételekkel
szemben tanúsított magatartásuk miatt, amely a
kórházi nyugalmat, valamint a tisztaságot veszélyeztette.
Kertet keresek haszonbérbe. A jövő gazdasági
évre városi kertet keresek haszonbérbe. Lehetőleg jó erőben levő földdel, de a város bármely részéből. Cim a Délmagyarország fiókkiadóhivatal,
Makó.

fordöruhdk

ZWICKL L.
Horváth M. u. 10

Az építőipari munkabérek
A szegedi kereskedelmi és iparkamara területére alakított munkabérmegállapitó bizottság most küldte meg az érdekelt munkaadói
és munkavállalói testületeknek azt a hatarozatát, amelyben a kamarai kerület városaiban
és községeiben fizetendő legkisebb kőműves ea
ácsipari munkabéreket megállapítja. A hatarozat a kamarai kerület városait, és községeit
öt, csoportba, sorozza, amely beosztás szerint
Szeged
ós Békéscsaba az I . csoportba tartozik
és a területükön a szakmunkások a felszabadulástól számított két éven belül 44 fillér, két
éven tul 54 fillér, férfrnapszámosoknak 28 fillér, nőknek és 16 éven aluli fiatalkoruaknak 22
fillér legkisebb munkabér fizetendő. Munkakönyve* állványozók legkisebb munkabére 40
fillér. A I I . csoporthoz tartozó Baja, Hódmezővásárhely. Csongrád, Gyula. Makó és Szentes
városok, továbbá Kisknu/lorozswa.
Mezőhearvf*
és Szarvas községek területén, 44, 48, 26, 20,
a I I I . csoportban 40. 46. 24, 20, a IV. bércsoportban 38, 42, 22, 18, az V. csoportban pedig
34. 38, 22. 18 fillér legkisebb munkabér fizetendő. A határozat ezenkívül a túlóradíjat, és
egvéb pótlékokat is megállapítja. A határozatot a, kamarai kerület, összes ipartestületei
megkapták, a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a megállapított minimális munkabérek ellen felszólalásnak van helye.

Szeged Kele-

men-u. 1. Iskolai könyvek, diszmüvek, folyóiratok bekötését

Ki flnö kirAlyhalmi KADARKA

Ai összes rendszerű soksioro-

t.

Török János

c n e v ola művésziesen fezt és
JUriszitt a legolcsóbban
kelmefestő, és ágytolltiaztitó
flzeme. Iskola-n. 27- 2«. (Fogadalmi templommal szemben.
Tel. f- -69 Kalftezra 1,-iazolgá

B A -

Öngyilkosság, özv. S z a b ó Józsefné, Varga
Julianna 86 éves öregasszony, tegnap egy óvatlan pillanatban Eötvös-ucca 26. számú
lakásán
felakasztotta magát. Mire a házbeliek az életunt
öregasszony tettél észrevették, már halott volt.

R

ftll«r

K4,wár,a

ucca 16.

Irócjépjavitás

és karbantartód bizalom dolga
íordnl.ion UJüillUengey -he*
Széclu'iivi u>r í.
<
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— Különös baleset. Kedden délután különös
baleset történt a gróf Apponyi Albert-uccában.
Sehirarcz
Aladárné. Margit-uceai lakos hirtelen felindulásában puszta kézzel heverte esrv
haragos;' ablakát. Az üvegszilánkok alaposban
összevagdalták a, kezét, ugv, hogy a mentőknek kellelt nz erősen vérző nőt a sebészeti klinikára szállítani, ahol azután ápolás alá vették. A különös haleset ügyéhen megindult az
eljárás.
— Gyabikat lopott. K o s z o n o v i c s
Péter
szegedi napszámos nemrégiben ellopott egy szegedi asztalostól három gyalut, a gyalukat azoitán
a Mars-téren értékesítette. A rendőrség elfogta
Koszonnx icsot és kedden már a törvényszék Ítélkezett felette. A biróság a nyomorával védekézé
fiatalembert 15 napi fogházra ítélte.

1 9 5 6 nili us 8.

Kerékpárt, »alkatrészeket, gumit
S K t D é r y gépáruház
N a g y

| a v 1 f ó m U h e l y .

Sport
Somogyi, Tombácz, Nagy, Szőregi, Láng
Jranszferlfsíán, — szabad: Varga és Polyák
Kapusíarfaléko! szerződtet a Szeged FC
A szegedi sportközönség érdeklődésééi várta
a Szeged FC transzferlistájának
nyilvánosságrahozatalát. A klub sportbizottsága tegnap este összeült éh hosszas tanácskozások
titán eldöntötte, kiket tesz transzferre, szabadlistára, illetve kik' azok a játékosok, akiket a jövő szezonra is meg akar tartani.
A sportbizottság transzferlistára
tette: Somogyit,
Tombáezot,
Lángot.
Nagyot
és Szűrésit. viszont
Vargát
és Polyákot
szabadnak
nyilvánította.
Eszerint a Szeged FC a jövő szezonra szerződtetni fogja Pálinkást.
Szoykát.
Rieszt.
Gyurcsó{%
Bertókot.
Korányit.
Miklósit
és
Vastagot.
A transzferlistára került játékosokat a Szeged FC, ha azokat nem veszi l t esenki, ismét leszerződteti, de szabaddá is teheti.
Vargát
ismeretes sérülése miatt tette szabaddá a Szeged FC, Polyáknak
viszont olyan szerződése van a klubbal, hogy bármelv pillanat-

Háxiavíási

T

DÉLMAGYARORSZÁG

cikkek

legjobb

ban eltávozhat. A szabaddátétellel a sportbizottság Polyák kérését akarta teljesíteni.
Ezután a sportbizottság a szerződtetések
kérdését beszélte meg, de nem teljes részletességgel, még egyszer össze fog ülni a bizottság.
Elhatározták, hogv a gyulai Csonkát
a Szeged
FC nem szerződteti,
mert még nem tartja alkalmasnak proficsapatban való szereplésre. .4
Szekeres-ügy
nem is került
szóba
az
üléseii.
Ezzel szemben ugy döntött a gportbizol -<ig.
hogv szükségesnek tartja
Pálinkás
mellett
egy tartalékkapus
szerződtetését.
Ebben az
irányban már meg is kezdődött a munka, rövidesen 3—4 kapust próbál ki a Szeged FC.
Különösen melegen ajánlják a Szeged FC-nek
az egyik környékbeli másodosztályú csapat kapusát, akinek konkurrenciája van, — a kollegája. A vezetőség ugy döntött, hogy mind a
két kapust berendeli próbajátékra. Az egyik
Thomán.
a másik Sisák. a KiTE két kapusa.

besxevzési

Q Szegei! FC győzelme
Tallinban
Tallin,
julius 7. A Szeged FC 2:0
(1:0)
arányban győzött a tallini válogatott ellen. A
szegedi csapat igen jó játékot mutatott,
a
közönség lelkesen ünnepelte.

A Kinizsi és a Ripensia
Szegeden?
A Szeded FC még túrázik, de a vezetőség
máris azon fáradozik, hogy ecapatának további kirándulásokat biztosítson, mert így reméli
megoldani a klub anyagi nehézségeit. Állandó
összeköttetést tart fenn az erdélyi
és a bácskai csapatokkal,
amelyek
nagy
hajlandóságot
mutatnak
a szegedi
együttes
fogadására,
sőt
ők ajánlkoznak a vendéglátásra, ami kedvező
.jelenség. Kedden Temesvárról
kapott levelet
a Szeged FC a Kinizsitől
és a
fíipensiától.
Mind a két klub szemrehányást tesz a Szeged
.FC vezetőségének, hogy válasz nélkül hagyta
legutóbbi levelét. A szegedi vezetőség válaszolt a temesvári kluboknak, valószinü azonban, hogy a levél nem jutott
el
rendelkezési
helyére.
Most ujabb levél ment Temesvárra és
minden jel arra mutat, hogv
a revansjellegü
meccsek megvalósulnak. A mérkőzéseket a vezetőség a. szabadtéri játékok idejére tervezi.
Tekintettel a nehézkes levelezésre, a Szeged
FC vezetősége valószínűleg Erdélybe küldi
egyik
tagját,
hogy sreméhiesen,
Intézze
el a
mérkőzések
Honét.
Kovács I.: az olimpiászon. Az MLSz kijelölte azt a huszonhét játékosból álló keretet,
amelyből az olimpiai csapat ki fog kerülni és
amelynek valamennyi tagját benevezte az olimpiászra. A végleges keretben mindössze egy
szegedi futballista kapott helyet: K o v á c s t ,
a KEAC hátvédje. A legutóbbi keretnek még
tagja volt dr. Tóth, Bukoveczkv és Kovács II.
is, ezeknek a Játékosoknak a kihagyása nagy
meglepetést keltett.
Solty visszautazott Budapestre. S ó i t v József, á Phöbus csatára, aki szabadságát Szegeden töltötte, kedden visszautazott Budapestre.
Soltynak Bányai tréner a Wkér* kötötte, hogy
térdsérülése miatt pihenjen, a jelés játékos
azonban, ha módjában állott, sportolt: szkippelt és — turulozott a strandon.

helye

Kardos-fesiéküzlei!

Ka!már György: az e'ső háztulajdonos szegedi futballista
Ilyenkor nyáron külföldön is pihennek a csapatok, a játékosokat szabadságolják, igy rövidesen haza kerülnek a külföldre vándorolt futballisták Is. Az első, aki szabadságra érkezett: K a i '
m á r György, az SzTK. majd a Szeged FC volt
játékosa, aki jelenleg Franciaországban, Roubatxban szerepel.
— Nem panaszkodhatom — mondotta Kalmár
—, jól megy dolgom Franciaországban; klubomban, az FC Roubaixban szeretnek, megbecsülnek,
csak most a szezon végén volt egy kis nézeteltérésem a vezetőséggel. Nem akartam aláírni a felajánlott szerződést, mert nem találtam megfelelőnek, erre a klub, hogy megfélemlítsen, transzfer,
listára tett. Amikor a transzfer nyilvánosságra
került, az Oümplque Lille nyomban tárgyalásokat
kezdett velem és sokkal jobb kondidét ajánlott,
mint amilyenben Roubaixban voltam. Amikor látta egyesületem vezetősége, hogy spekulációja balul
ütött ki. teljesítette követelésemet és njabb egy évre szerződtetett: 300« pengő lelépést kaptam, fizetésem havi 900 pengő.
— Hazajöttem pihenni — mondotta végül —, de
több családi ügyet is el kellett intézzek. Első dolgom volt, hogy megtakarított pénzem egyrészét
— ingatlanba fektessem: megvettem a Pusztaszeriíieea 9a. alatti házat — 15 ezer pengőért, azt hiszem, Jó vásárt csináltam. Csak akkor érdemes futballozni, ha az ember takarékoskodik...
Kalmár az #líő «zegedi háztulajdonos tutbal
lista.
Sólyom, dr. Széli és Deák — főiskolai válogatott. Szombaton és vasárnap rendezik meg Budapesten a magyar—cseh főiskolai atlétikai viadalt.
A s vrtségi kapitány összeálitotta a magyar csapatni amelyben három szegedi atléta: Sólyom,
dr Széli és Deák is helyet kapott

Divatot fittyetek,

Baíatonboglár

Két szegedi a DLASz
kandidálé bizottságában
Két hónapig nem kell fizetni az alszövetségi
„adót"
A DLASz tanácsának legutóbbi ülésén megválasztották a kandidálóbizottság
tagjait;
ezek fogják az alszövetség jövő évi tisztikari
listáját a. közgyűlésre összeállítani. A kandidálóbizottság összeállítása meglepetést
hozott,
két szegedi is helyet kapott.
Á jelölőbizottság
tagjai: Denk
Ferenc (Vasutas),
Gyarmathy
Mihály (SzTK), Darányi
Vilmos
(Békéscsaba), dr. Walfisch
Gyula (Hódmezővásárhely),
dr. Havas József (Szentes).
A kandidálóbizottság tagjainak megválasztása után a tanács Teleky
Mihály pénztárom
javaslatára, elengedte
az egyesületeknek
kéthó
napi alszővetségi
részesedését.
Az alszövetségi
„adó" elengedésében csak az az egyesület részesül, amelyik hátralékát augusztus 15-ig, illetve 31-ig befizeti a D L A S z pénztárába. A
részesedést a DLASz azért engedte el az egve
sületeknek, mert a nyári szezonban
nincsen
módjuk anyagi bevételre.

Jégszekrények
lomincozott víztartállyal
részletre
legolowSM.ar.

1*

C Q b O i O N ^ n i t n m i l KoeimthL. i.-atl«
Telefon 20-72.

lunoMS ilallD'JI liai
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Hay és Szaniszló sikere a felvidéki túrán. H a y
és S z a n i s z l ó , a két szegedi vizipólójátéko's
kedden visszaérkezett a Felvidékről, ahol az országos válogatott túráján vett részt. Szaniszló
játszott a cseh válogatott ellen, amelyet 3:1 arányban legyőzött a magyar csapat. Az egyik gólt a
szegedi játékos lőtte. Hay legutóbb Eperjesen játszott, ahol a magyar B. csapat 12:5 arányban győzött. Herendi, mint hátvéd is lőtt gólt. Dr. Belezn a y szövetségi kapitány a legteljesebb elismerés
hangján nyilatkozott a szegedi játékosok szerepléséről.
A főiskolai válogatott, amelyben 5t szegedi játékos szerepel 8:8 (6:1) arányban győzött Lettországban, Jelgawában a városi válogatott ellen.
A Szeged FC választmánya pénteken este 9 órakor az egyesület helyiségében ülést tart.

Cserépkályhák

minden színben és méretben kaphatók, átrakások
megrendelhetők LANDESBERG-cementárugyirban.
A? összes építkezési anyagok legjobb beszerzési
forrása.
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B á d i ó
Budapest I. 11.10; Nemzetközi vizjelzőszolgálat
12: Déli harangszó. 12.05: Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel Figedy Sándor. 13.30: Hanglemezek. 16.15: Bánky Sándor előadása. 17: Bonkowska Ágnes énekel, zongorán kiséri Schwalb Miklós. 17.50: Pertis Jenő és cigány
zenekara muzsikál. 18.20: Előadás a kecskeméti
Hirös Hét.ről. 19: Lederer Emma dr. előadása
19.30: A rádió szalonzenekara. 20.10: Szinmüelö
adás a Stúdióban. Dalol a kalapács. Színmű 3
felvonásban. Irta Szalay László. Rendező Kiss
Ferenc. 22.10: Az Operaház tagjaiból alakult ze
nekar. Vezényel Rajter Lajos. 23.20: A Smiling
Boy» jazz zenekar műsora. 33.50: Összefoglaló
hírszolgálat az Interparlamentáris Unió záróülé
séről. Előadó: Wimpffen Iván báró.
Budapest II. 18.30: Posztimpresszionista festők.
Körmendi András előadása. 19: Hanglemezek. 20
óra 10: Hirek. 20.30: A rádió szalonzenekara.
Külföld. Kassa: 20.50: Szakmáry Magda énekel.
— Pozsony. 18.15: Kodály: Marosszéki táncok.
Modern szahá.*, elearins S'tSnyfik, felSltSk, raglánok

KRIE R-néB.*KSauzá! tér 5.

Hotel SRVDY Pensio

a magyar tenger legszebb ét legmodernebb intézménye. Közvetlenül a Balaton partján
Minden
igényt kielégítő tökéletes komfort. Folyóvizes szobák Saját strand. Tenniszpályák, motoros és
evezős csónakok, hátaslo vak. Olcsó árak. A bárban Neitek—Ágoston jazz. — Szobarendelésskf t
Budapesten felvesz a RENAISSANCE PENS IQ Budapest, IV., Irányi ucca 21. Telefon: 82-5-27.

rsoty furius » .

D f t L M A C í y A R O R S Z X C T

HULLÓ
CSILLAGOK
A

Délmagyarország

regénye

Irta
F A R K A S ANTAL

•

20
Éjfélbe nyúlt a barátkozás, a tréfa, a vidámság zsivaja. Kálmán lelkében is lobbot
vetett a csintalankodás tüze, amikor kifelé
indult, Gyurka bácsi rákiáltott:
— El ne szökj, öcsém. A szakálladat már
beittuk, ne felejtsd!
— Azt itt hagyjam, bátyám.
— De mennyire, itt ám, egy szálig!
Kálmán kifordult. A söntésbe ment csak.
Ott kártyázott néhányadmagával Bazsó,
a
borbély.
— Bazsó bácsi, van itt kése?
— J ó borbélynál a kocsmában is van.
— Akkor rántsa csak le a szakállamat.
Megtörtént.
Csupaszképpel, papírba csavart
szakállal
lépett vissza Kálmán az uriszobába, a társaságához. M é g Elemér sógor sem
ismerte
meg az első pillanatban. Ú g y meredtek rá,
mint valami közéjük vetődött idegenre, akitől hamarjában szerették volna azt kérdezni:
— Nem látta hadnagy ur Kálmán hadnagy
urat?
Gyurka bácsi jutott szóhoz előbb is?
— Te gyerek, hová tetted a szakáfladat?!
— Én nem tettem sehová. Bazsó bácsi tette ebbe a papirosba. Tessék!
— Őrület, hiszen mi a te szakálladra ittunk és most te levágattad?
— Hát nem Gyurka bátyám parancsolta,
hogy hagyjam itt. Én csak szót fogadtam.
A vidámság fokozódott. A z asztaltársaság
pénztárnoka megbizást kapott, hogy a Kálm á n szakállát vegye a vagyoni mérleg cselekvő tárgyai közé, mint
olyan
portékát,
amelyet koronkint megterhelhetnek Nácinál,
aki tanuk jelenlétében kinyilatkoztatta, hogy
Kamocsay Kálmán hadnagy ur
szakállára
tetszés szerinti hitelt folyósít.
Kálmánnak otthon is nagyot néztek,
de
valamivel jobban esett nekik ezt a régi, fius
arcot látni, mint azt a körszakállas katonabácsit, aki csaknem déligtartó alvás után indult el egy kis fejszellőztető sétára.
— Persze, most Kató azt hiheti, hogy az
ő kedvéért dobtam el a szakállamat. Hát a
tréfa kutya? Dehát nem kell neki tudni mindent: igy is j ó lesz. Ismétlődik a tréfa. Gyuri bácsiékkal már végeztem. Most következik Kató.
Csakhogy Kató nem volt az ablaknál.
Kálmán elkomolyodott.
— A kutyafáját! Hát tulajdonképpen miért
vágattam én le a szakállamat?
Háromszor, négyszer elsétált a ház előtt.
Kató sehol. Talán délután több szerencséje
lesz.
Irányt változtatott. Fölmegy a városházáig.
Nini, vele szemben jön Kató!
— Kezét csókolom!
Kató ránézett és leküzdhetetlen nevetési
inger csiklandozta a lelkét. A hadnagy urat
bosszantotta ez a jókedv.
— Mit nevet?
Kató m é g mindég nem tudott szóhoz jutni a kacagástól, csak a Kálmán szakálla helyére mutogatott.
A hadnagy mban a megbántottság ágaskodott.
— Azt hiszi tán, hogy parancsára tettem?
Tévedés, asszonyom. A z éjszaka jótékonycélra áldoztam.
Katót hirtelen elhagyta a nevetési inger.
— Gondoltam, hogy ma hajnalig jótékonykodtak az urak valahol, mert kora reggel láttam egy-két cimboráját, akiknek
keskeny
volt az ucca.
— Nekem nem volt. De
miért kelt fel
olyan korán?
— Mert nekem ugy tetszett. Isten áldja
hadnagy ur.

r- Bocsánat, nem igy alkudtunk.
— Nem emlékszem semmi alkura.
— De hamar tud feledni. Tegnap kegyes
volt megengedni, hogy ma szakáll nélkül átléphetem a küszöbét.
—Erre emlékszem, de maga felejtett el
valamit: azt, hogy a szakállát az én kérésemre vágatja le, hadnagy ur.
— Hát nem mindegy az, hogy miért, kiért?
Kató idegesen dobbantott:
— Nem!
*
— Kérem, hát akkor az ön
parancsára
nincs szakállam.
— Helyes. Igy már hazakísérhet.
Jaj, de furcsa ez a nő! Hát érdemes ezt
komolyan venni. Nem, gyerünk
tréfáljunk
vele tovább, kifutja még az időből.
Bent a szobában Kató kezdte a tréfát.
— Ugy-e, mégis az én kedvemért hozta
meg ezt a nagy áldozatot?
— Beismerem, ha ön is hoz valami áldozatot az én kedvemért.
(Folyt, köv.)

APRÓHIRDETÉSEK
GRAMOFON

Short nadrág

és lemez
uidons
előnyösen
STEI
hangszerüzem, Kelemen
ucca 7.
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felsőrésszel

4.98

minden darab
szalonban készült

Gombház

Csekonics ucca 3.

f:tT

2

l

j' — -

Balatonalmádin bútorozott szobák olcsón kiadók. Cim:
Halmagyi
Benőné, Balatonalmadi,
Katalin-villa.
Külön bfijáratu bútorozott uccai szoba 2 személynek is kiadó. Gizella-tér 3.

Lakás - Üzlet
MUhelyhelylség
is
famegmunkáló vagy —
textilüzemnek igeu alkalmas, kiiadó. Világítási és motoráram bent.
Ugyanott
raktárhelyiség. Madách ucca 16.
Egy szoba-konyhás
KIS LAKÁS
kiadó Takaréktár-u. 6.

T&z'sdFe
Budapesti értéktőzsde zárlat. A tegnapi szilárd
hangulat a mai tőzsdére is átterjedt és nyitáskor
mozgalmas üzletkeretben az árfejlődés folytatódott. Az érdeklődés ma" a vezető papirokon kivül
a kisebb ipari részvényekre is átterjedt és a Kőszén. Salgó, Rima, Magyar Cukor részvények mellett jelentékeny üzlet jött létre a Magyar Aszfalt,
Koh ö és Georgia részvényekben is. A tőzsdeidő
későbbi folyamán az üzlet csendessé vált és nyereségbiztositó eladások következtében jelentékeny
áru került a piacra, ugy. hogy a vezető értékekben
az árfolyamok lemorzsolódtak. Ismételt áringadozások után a tőzsde nyugodt hangulatban zárt.
Magyar Nemzeti Bank 180.75, Magyar Altalános
Kőszén 43.5, Ganz 21.10, Egyesült Izzó 101, Szegedi kenderfonógyár 44.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.24 egynegyed.
London 15.325 egynegyed, Brüsszel 51.65, Milánó
2110. Madrid 41.95, Amszterdam 208.05. Berlin
123.20. Schilling 58. 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. 75.45—76.25, belga
56.90-57.50, cseh kor. 13.30-14.20, dinár 7.80—
7.95, dollár 336.10—340.10, svéd kor. 87.15- 88.05,
kanadai dollár 330.00—310 00, francia frank T2.30—
22.50, hollandi forint 229.85-231.85. lengvel zlotv
67.75—61.4.5, leva 4.00-415. leu 2.80-3.00. lira
29.90—30.25, (500 és 1000 lirás bankjegyek kivételével), német márka —.—, norvég korona 84.85—
85.75, osztrák schilling 80.00—80.70/svájci frank
110.70-111.70.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
Buza "tiszai 77 kg-os 15.50—15.80. 78 kg-os 15.65—
15.95, 79 kg-os 15.80-16.10, 80 kg-os 16.00—16.30
felsőtiszai 77 kg-os 15.25-15.45 78 kg-os 15.4015.60. 79 kg-os 15.55—15.75, 80 kg-os 15.70—15.90,
dunatiszai, tiszántúli, fejérmegyei .77 kg-os 15.10—
15 30, 78 kg-os 15.25—15.45, 79 kg-os 15.40—15.60,
80 kg-os 15.55-15.75. Pestvidéki rozs 11.90-12.00.
egyéb 12.20—12.40, takarmányárpa I. 10.00—1030.
zab I. 15.85-16.00. tengeri 12.15-12.30.
Csikágói terménytőzsde zárlat, Buza lanyhuló.
Jul. 105 ötnyolcad—háromnegyed (105 hétnyolcad)
szept. 105.75 (106.5), dec.. 106 hétnyolcad—107 egy.
nyolcad (107.5). Tngeri szilárd. Jul. 78.75 (76 egynyolcad), szept. 77 hétnyolcad (75 egynyolcad),
dec. 73 ötnyolcad (70 egynyolcad). Zab tartott. Jul.
35 75 (37 egynyolcad), szept. 37 ötnyolcad (37. egynyolcad). dec. 38.75 (38 ötnyolcad). Rozs lanyhuló
Jul. 71 háromnyolcad (73.25). szept. 71 hétnyolcad
—fél (73), dec. 72 háromnegyed—ötnyolcad (74 25).

1 kn debreceni kolbász 1

P.

Róth Istvánnál,

Mikszáth Kélmén u. 3. <«o

Tel. 1 4 - 8 » .

2 szobás lakás mellékhelyiségekkel aug.-ra —
kiadó. Párisi körút 34a.
kocsmahelyiség miatt át
adó. Jelige „Kocsma."

Foglalkozás
Uri és női ruhák száraz

vegytisztítása

SZECSŐDY-nél. Ipartelep: Szeged, Feketesasucca 20.
208
Tanulóleányt felveszek
Petőfi Sándor sugárut
14.
Frank Piri divatszalon.
Középkorú, megbízható
főzőmindenes azonnalra
felvétetik. Báró Jósikau. 12, I. jobb.
Bejárónőt felveszek. Bajor, Sentháromság u. 41
II. 12.
fTiji
I : i a d .is

ellen

ea-y l>iztos szór van, a

PERPEJFES
lívek óta bevált szer

hónalj, köz és lábízza
dás ellen
Kapható a
készítőnél
GERGELY gyóRvszerész-

nél. Kossuth Lajos s-ut
ós NngykOrut sarok.

Elsörenifii
kárpitosmunkák,
modern fotelek, recamiék,
figyelmes, pontos kiszolgálás SACHS NÁNDOR.
kárpitosmester,
Oroszlán ucca 8.
Elköltözés miatt uriszoba, ebédlő,
hálószoba,
leányszoba berendezés,
szőnyeg stb. eladó. —
Arany János u. 5, földszint 1.

Jókarban lévő ventilátor olcsón eladó Tóth
órásnál, Kárász u.
írógép Ideál látható irásu ,eladó.
Érdeklődni
hétkönapokon, Mikszáth
Kálmán u. 5, — udvari
paprikaraktá rban
Modern használt gyermek kocsit megvetelre
keresek. „Készpénz 16"
jeligére.

KirMisra ~

szórakozás gitár, tnan.
dolin szájharmonika —
STEINER hangszerüzerr
Kelemen ucca 7.

2 palánkos, 1 pár «vezős csónak eladó. Csongrádi sugárut 4. sz.
Jókarban levő női ke
rékpár olcsón eladó. —
Megtekinthető mindennap fél 1—1 óra között
Szentháromság
u. 4a,
IÍT. 3.

Csere-here
becserélem elavult fényképezőgépét mai, mo
dern típusra.
LIEBMANN
KELEMEN UCCA
Töltéshez való föld ingyen elhordható. Gyertvámosi u. 14. elől.

Eladó

4 szobás modern
un
magánház kerttel Tisza
Lajos kőrútnál 14.000 P.
Magasföldszinté» család
di ház, kertes, Boldogasszony sugárut, Tanár
kópző szomszédságában
15.000 P. Mézernc F..Mirodában. (Kultúrpalotánál.)
Belvárosban jóforgalmu
Hajlított széket (10 drb)
jó állapotban keresek.
Kigyó u. 5. (Cukrászda^
Kályha, fafütésü zephii
nagy szőnyegszövő állvány, stelázsi és kaná.
ri madarak
költözködés miatt eladók. Deák Ferenc ucca 2. sz.
II. 9.
MOTORKERÉKPÁR
oldalkocsis, Mag-dinamóval és egy kerékpár
olcsón eladó, Szeged,
Szatymazi-ucca 55.

LEVELEZÉS
Fiatal leány jó pajtása
lenne absolut urnák. —
Jelige „Budapest."

KÜL . í I v1 i

J
LONDONI-KÖRÚT 8szám alatti vendéglős
felkéri azt az illetőt,
aki 3-án 3 és 4 óra között üzletéből egy retikiíllel eltűnt, a retükült
és a benne levő iratokat juttassa vissa, a
pénzt megtarthatja. —
Nyomravezető 20 pengő jutalomban részesül.

Felelős szerkeswtő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyaror»zág
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged.
Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR.

