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II világ legnagyobb pajtája
Dőreség volna tagadni, szép volt az a propagandagyülés, amelyet még május havában
a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara
érdemes elnöke rendezett a paprikamonopólium érdekében. A megjelent és kellően bepaukolt ötvenkilenc ember közel hétezer paprikatermelő nevében „majdnem
egyhangúlag" megszavazta a monopóliumot és közvéleményszerü jogforrása lett annak a paprikarendeletnek, amely most kavarja fel a kedélyeket. Az „ellenvélemény" a városháza közgyűlési termében megrendezett gyűlésen nem
lehetett jelen. Az ellenvéleményt óvatosságból rendőrkordon zárta körül a Valéria-téren,
nehogy zavarólag szóljon közbe a programszerűen kitervezett „majdnem egyhangú" vélemény megszavazásába. Ez az ellenvélemény
a következő napok folyamán a polgármester
előtt kűldöttségezés, vagyis d e f e t á c i ó formájában adott kifejezést meggyőződésének.
Ez a meggyőződés nem nyilatkozott meg mindig parlamentáris formák között, de talán éppen azért volt benne legalább annyi őszinteség, mint a „majdnem egyhangú" szavazásban és mindenekfelett volt benne jellemző
erő.
A város polgármestere kétségtelenül sokat tanult a mezőgazdasági kamara elnökének érveiből, mert a következő napok folyamán az ő érveivel igyekezett a tiltakozó magyarokat — félreértés ne essék közöttünk:
nem a kereskedők tiltakoztak, — megnyugtatni. Szépen elmagyarázta nekik, hogy a
paprikánál vége lesz a bizonytalanságnak,
mert a földmüvelésügyi miniszter ur atyai
gondoskodásából a termelők m i n d i g e g y f o r m a k é t p e n g ő s á r a t fognak kapni
a paprikájukért. Ismételjük, nem a kereskedők tiltakoztak, hanem valamelyik Kisgnci Illés bökte oda a bajusza alól:
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előtt, hogy lesz egy nagy bevásárló szövetkezet, annak lesz egy nagy raktára, amely
minden paprikát felvásárol s a szgeény termelőnek többé nem lesz gondja, hogy mi történik a paprikájával, Vera ángyó kitanította
a podesztát:
— Ugyan ne mondjon már ilyent a polgármester ur . . . Ha Szegeden építenék a világ
legnagyobb pajtáját, az se volna elég nagy,
hogy j ó terméskor beletérjen minden paprika. Mi lössz, ha mögtelik a pajta egészen?
Vera ángyot megnyugtathatjuk, hogy neki
van igaza. A Hangya paprikaosztályának tiszteletreméltó igazgatója mai nyilatkozatában
már kezdi kioktatni az érdekelteket, hogy
n a g y b a j a j ó t e r m é s , mert j ó termésnél nem számithatnak olyan árra, mint mikor kevés paprika termett. A kétpengős
Ígérvényekig felcsigázott reményeket tehát
jó lesz mór kissé megnyesegetni. A z árral
így alkalmasint baj lesz. De mi lesz akkor, ha
Vera ángyó aggodalma teljesedik és e g é szenmegtelikaviláglegnagyobb
pajtája?
Erre csak következtetések utján lehet megfelelni. Amint mondják, a rendelettervezetnek
van egy olyan pontja, mely szerint a központi
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szövetkezet előterjesztésére, ami alatt valószínűleg a Hangya értendő, a földművelésügyi miniszter m e g á l l a p í t h a t j a
a
paprikamalmok
működésének
feltételeit, l e s z á l l í t h a t j a a malmok munkaidejét, sőt elrendelheti
a malmok
bezárását
is.
Mit jelent ez magyarra fordítva? Azt, hogy
mikor a szövetkezetek raktárában felszaporodott a paprika, mikor a kivitel pang, mikor a
monopólium uj áruval nem tudna mit kezdeni, működésbe lép a malomkorlátozás. A monopólium-szövetkezetek csak őrölt árut tartoznak átvenni, gondoskodás történik tehát,
hogy a Hangya ne jöjjön zavarba és f ö l ö s
m e n n y i s é g b e n ő r ö l t áru ne kerülh e s s e n a ^ i a c r a . A termelő és kikészítő
nem akkor adhatja el paprikáját, mikor neki
van pénzre s z ü k s é g e , hanem mikor a
p a p r i k a s z ö v e t k e z e t n e k v a n papr i k á r a s z ü k s é g e . Ha elkeseredésében a
megszorult kisember mégis eladná valakinek
paprikáját, ugy neki, mint a vevőnek feje felett lebeg az elzárás, vagy pénzbüntetés veszedelme.
Ez a válasz a Vera ángyó kérdésére, hogy
mi lesz, ha mögtelik egészen a világ legnagyobb pajtája.

Ellentétek Páris és London közölt
a brüsszeli Locarno~értekezlet előtt
Páris Olaszország és Németország nélkül is tárgyalni
akar, London a tanácskozás elhalasztását kivánja
Az osztrák-német egyezmény európai háttere — A Vatikán nyugodt, Bécs kommentál

— Köll a fenének az egyforma ár. Mondja
meg a méltóságos ur a miniszternek, hogy
szeretjük mi a lutrit. Ha nincs ára a papriBécs, julius 15. A nemzetközi politikai vilákának, hát megszenvedjük. De ha ára van, got még mindig az osztrák—német egyezmény
ügye foglalkoztatja. A kommentárokkal szemlögyön a haszna egészen a miénk.
Nem tudjuk, eleget tett-e a polgármester ben hivatalos osztrák helyen állandóan azt
hangoztatják, hogy a megegyezés az osztrák
ennek a megbízásnak és eljuttatta-e az üzenebelső politikai viszonyokon semmit sem változtet. Lehetetlen elhallgatni azonban azt az tat, továbbra is a Hazafias Fronton alapul Auszészrevételt, hogy az emberi léleknek mélyebb tria politikája.
ismerete rejlik a Kisguci ülés nekikeseredéséA kormány már ki is nevezte a
ben, mint a most készülőben levő paprikarendeletben. Ez a rendelet rövidesen a legHazafias Front
nagyobb elégedetlenséget fogja kiváltani,
mert még ott is, ahol jót akar, vagy legalább úgynevezett vezérlő tanácsát, amelynek 40 tagis jót igér, nem számol azzal a lélektani igaz- ja lehet. Eddig 32 tagot neveztek ki. Kinevezték
kereskedelmi,
sággal, hogy t a r t ó s a n s e n k i s e m b i r - többek között S t o c k i n g e r
P e r t n e r közoktatásügyi, dr.
Drascher
j a el, h o g y m á s g o n d o l k o z z é k h e pénzügyminisztert, H o y o s Rudolfot, a szövetl y e t t e . Lehet, hogy az a Korom Mihály, ségtanács elnökét, herceg
Fürstenberg
aki elnöke a szövetkezetnek, az uj renddel nagyon meg lesz elégedve, de az a Kisguci Illés, aki jobbnak tartott paprikájáért nem kaphat többet, mint a Förgeteg szomszéd, megcsalatottnak fogja érezni magát és nem fogja a monopólium híveinek számát szaporíPáris. julius 15. Az Havas Iroda jelentése
tani.
szerint a belga kormány azzal a kérdéssel forNagyon sok józan meglátás volt ezeknek a dult az angol kormányhoz, hogy a locarnói haküldöttségeknek az észrevételeiben és kár, talmak értekezletét julius 22 én Olaszország táhogy a polgármester monopóliumot sürgető volmaradása ellenére is tartsák meg Brüsszeltáviratok helyett csokorba kötve nem ezeket ben.
prezentálta a rendelet szerkesztőinek, mert
A londoni francia nagykövet délután felkeakkor talán másként ütött volna ki a rende- reste Eden külügyminisztert és bejelentette,
let is. Mikor a polgármester azt a varázslatos hogy Franciaország is kéri a brüsszeli értekezképet csillogtatta meg egy másik küldöttség let megtartását.

Brüsszel?

Károly E m i l t a monarchia volt madridi nagykövetet, S t a r h e m b e r g Fanny hercegnőt,
herceg Starhemberg-Rüdiger Ernő édesanyját.
Az üresedésben levő helyekre a nemzeti alapon álló körök képviselőit fogják kinevezni,
ezek azonban távolról sem nemzietí szocialisták. A jelek szerint tagja lesz a vezérlő tanácsnak az úgynevezett
nagynémet pártból
dr. S c h ü r f , a Seipel-kormány volt igazsát
ügyminisztere, dr. D i n g h o f e r Ferenc, Mödling polgármestere, dr. G1 a s s, a Dollfuss-kormány volt államtitkára.
Bécsben ugy tudják, hogy Starhemberg herceg meg van elégedve az osztrák—német megegyezéssel.

Locarno?
Ezzel szemben Londonból érkezett jelentések
arra mutatnak, hogy az angol kormány felfogása szerint a locarnói értekezlet megtart'su
nehézségekbe ütközik.
— A brüsszeli tanácskozásokat ugyanis —
mondják politikai körökben — a német kormány Németország ellen irányuló fenyegetésnek tekinthetné ugyanakkor, amikor Németor
szng megegyezett Ausztriával és ezzel válaszol»
a kérdőív egyik legfontosabb pontjára. Ez az
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eljárás — hangoztatják — Olaszországot ÍR elkedvetlenítené.

Minisztertanács Londonban
London, julius 15. Az angol kormány tagjai
szerdán délelőtt Baldwin miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tartottak. A minisztertanácsnak nem volt. ugyan rendkívüli jelentősége, de tekintettel a. megváltozott
nemzetközi helyzetre,
mégis igen
nagyfontossáaunak
tekintik. .
A minisztertanács mindenekelőtt meghallgatta Edén külügyminiszter előterjesztéseit,,
majd állást foglalt a brüsszeli értékézlet ügvében.
A minisztertanács nem intézte el az egész
tárgysorozatot és igy csütörtökön tovább foly-

Papén Berlinbe utazott
Bécs, julius 15. Papén bécsi követ Berlinbe,
átázott, hogy a német illetékes körökkel megbeszélést folytasson a német—osztrák egyezménnyel kapcsolatos részletkérdések ügvében.

Schuschnigg az egyezményről
Róma, julius 15. S c h u s c h n i g g kancellár nyilatkozatot tett a „Giornale dllalia"
munkatársa előtt az osztrák—német megegyezésről.
— A német—osztrák megegyezés — mondotta — nem változtatott Ausztria általános politikai irányzatán, mivel az osztrák szövetségi
illám újjászervezése Ausztria belügye. Ausztria külpolitikáját sem változtatja meg, bár
bizonyos változás bekövetkezik, mert Bécs és
Berlin közeledése megszilárdítja a politikai viszonyokat Kőzépeurópában és a Duna-medencében. ami előmozdít ¡a minden függetlenségének
elismerését és kölcsönös egyenjogúságát, ez pedig általános európai konszolidációra vezet.
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Bukarest, julius 15. A minisztertanács szerdán este T a t a r e s c u miniszterelnök elnöklésével ülést tartott T i t u l e s c u külügyminiszter több óra hosszat tartó expozéban ismertette minden napirenden levő nemzetközi kérdést. A miniszterelnök a kormány nevében
szerencsekivánatait fejezte ki Titulescunak külpolitikájához.
A minisztertanács ezután a kővetkező határozati javaslatot fogadta el:
— Á minisztertanács egyhangúlag tudomásul veszi Titulescu külügyminiszter expozéját
•
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teljes egészében és helyesli külpolitikáját ugy.
amint azt gyakorlatban intézte és kifejezetten
szolidáris a külügyminiszterrel. A minisztertanács elhatározta azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják e politika szigorú keresztülvitelét, e politika azonos az egész kormánv és
egész Románia politikájával.
A minisztertanács ebből az alkalomból mély
háláját fejezte ki Titulescu külügyminiszternek
teljesített munkájáért. Egyszersmind korlátlan
bizalmáról biztositotta.

V

Mussolini beszéde
a szankciók eltörlésének
római ünnepén

Veszedelmes tiiz
a petroleumteiepen

Megegyezés Montreuxlian
Anglia és Oroszország
között

Gödöllő, julius 15. A turaí vasútállomás előtt
Rékási József mozdonyvezető, aki sedéMciáltást hallott, a mozdonyból kihalóit. A gép ábben a pillanatban haladt el egy szemafor el*tt
amely a szerencsétlén mozdonyvezetőt lefejezte.
Rékási József szörnyethalt.
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A román minisztertanács,
háláját, köszönetét, bizalmát
fejezte ki Titulescunak

Róma. julius 15. Szerdán reggel a szankciók
eltörlésének napján az egész országot fellobogózták. A zászlók felvonulását reggel 8 órakor
rádión keresztül rendelték el az ország lakóinak.
Az országos pártvezetőség üzenetet intézett
Mussolinihez. amelyben kiemeli, hogy az afrikai hadjárat diadalmas befejezése az ő megingathatatlan akaratának köszönhető.
„A cél elérésével az olasz nép távolról sem
» B Vatikán törhetetíenül bizik
kívánja meglassítani, a vezérnek biztos irányíSchuscbniggban«
tása mellett megkezdett előretörését" — mondja a távirat.
Bécs, julius 15. A Reichspost római levelezőEste a Piazza Venezián nagy tömeg tünteiének közlése ezerint. a német-osztrák megegyetett Mussolini mellett, aki este 8 órakor megzés hirét örömmel
én reményteljesen
fogadták
jelent a palota erkélyén és rövid beszédet monvatikáni körökben, A Vatikán >— mondja, a | dott:
tudósítás — tűrhetetlenül
bizik
8ehuschni(ta
— Ma. julius 15-én a világ szankción izmus
kancellárben
és a keresztény
rendi állam gonvárárka előtt felvonták a fehér lobogót — mondolatában.
Vatikáni körökben meg vannak győ- dotta. Ez nemcsak az átadás jele. Kívánatos
ződve arról, hogy a megegyezés Ausztria belsó
lenne, hogy ez egyúttal a józan ember! észhez
és külső megerősödését
jelenti s egyúttal nagyban hoizájárul Mi világbéke ás a belső kultnrális béke megszilárdításából.
Rámutatnak arra. hogy a katolikua érzelmeihez hü osztrák népnek az uj Német Birodalom polgáraival való sürübb éritkezése talán meghozza azt. hogy a Harmadik
Birodalom
nagyobb
megértést,
fog tamsitaiÜ
a kereszBudapest, julius 15. Szerdán este kigyulladt
ténység eszméi iránt.
Amidőn az osztrákok
a Magyar Petróleumipar Kén-uccai raktára. A
hiven kitartanak németségük és keresztény
tűzhöz a központi és a VI. kerületi tüzőrség vomivoltuk mellett, egyben tovább folytatják törnult ki, nagy készültséget is kirendeltek, hogy
ténelmi
hídverő-hivatásuk
teljesítését.
távoltartsák a háromezernél több nézőt, mert
robbanástól tartottak. A tűzoltóknak sikerült
Kánya és Neurath táviratváltása este 8 órára közelférkőzni a tüz fészkéhez.
A tüzet az esti órákban sikerült lokalizálni
Berlin, julius 15. K á n y a Kálmán külügy- hab- és poroltókészülékekkel. A közelben levő
miniszter a német—osztrák megegyezés alkal- ciszternakocsit, ami robbanást idézhetett volna
mából a következő táviratot intézte N e u r a t h elő, sikerült eltávolítani. Ugyancsak sikerült
báró, német külügyminiszterhez:
megmenteni a nem messze levő 25 ezer literes
„Benső szükségét érzem annak, hogy s sike- tartályt, amely nyersolajjal volt tele. Baleset
res német—osztrák megegyezés alkalmából
nem történt. A tüz okát még nem sikerült megőszinte örömömet, megelégedésemet közöljem állapítani.
önnel. Teszem ezt abban a meggyőződésben,
hogy a megegyezés nemcsak a két szerződő országra, hanem egész Európára nézve jelentős
lépést jelent az általános megbékélés felé. Nagyméltóságodnak ehhez a sikerhez legszívélyesebb szerencsekivánataimat küldöm. Kánya."
Neurath báró német külügyminiszter szívélyes hangú táviratban köszönte meg a magyar
külügyminiszter üdvözlő táviratát. (MTI.)

fl szemafor lefejezte
a mozdonyvezetőt
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Montreux, julius 15. A tengerszorosértekezlet szerda délutáni ülésén Anglia és Oroszország
között megállapodás jött létre egyik leglényegesebb kérdésben: milyen feltételek mellett engedjék át a tengerszoroson a hadviselő államok
hadihajóit
A megállapodás szerint Törökországot feljogosítják, hogy háború idején szabad áthaiózást
engedélyezzed mindkét irányban azoknaK az
: államoknak a hadihajói számára, amelyek a
| népszövetségi alapokmány rendelkezései értelmében valamilyen akciót végeznek, vagy pe-

való visszatérés jele is legyen.
Mussolini ezután kiemelte, hogy a gazdasági
élet minden területén kivívott nagy győzelemért az érdem egyedül az olasz népet illeti meg.
— Olasz asszonyok, férfiak és gyermekek —
mondotta —• akik abban a biztos tudatban,
hogy a kultura és az igazságosság végül is
yőzni fog Afrikában épp ugy, mint Európáan, minden áldozatra készek voltak és a győzhetetlen „vesszőnyaláb" jelképe alatt holnap 1*
bármikor készek lesznek arra.
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Az afrikai előnyomulás
Addisz-Abebából jelentik: Állandóan ujabb
és ujabb abesszin tőrzsfönökök hódolnak meg
az olaszoknak. J e l o s o tábornok csapatai
megszállták Megától mintegy 140 kilométernyire északra fekvő Javallo városkát Ezen »
körnvéken is meghódolt valamennyi törzsfőnök.

dig olvan államok sietnek segítségére, amelyhez Törökországot szerződéses kötelezettségek,
vag^segély^

Msc olvasó

rovata

Mélyen tisztelt Szerkesztőség! A város egyik
legforgalmasabb utvonala, az Apponyi Albertucca; ott bonyolódik le a pályaudvar felé irányuló kocsiforgalom és rendszerint arra jönnek az idegen autók, akiknek utasai meg akarják nézni a Dóm-teret. Forgalma ellenére nem
mondható szépnek ez az ucca; a házak omladozók, de nem ez a baj. Ilyenkor nyáron a nagy
forgalomban az autók, a kocsik felverik az
ucca porát, amely a nyitott boltajtókon az üzletbe behúzódik ós teljesen belepi az árut, a
pultokat, ugy, hogy az Apponyi Albert-uccai
kereskedők jóformán mást sem tesznek, mint
egész nap port törölnek, mert azt még sem lehet kívánni, hogy a kánikulában becsukott ajtók mögött várjuk a vevőt, aki amugyis ritkán nyitogatja a bejáratot. Ezt a forgalmas
uccát a vároe naponta csak kétszer locsoltatja; reggel és a késő délutáni órákban, tehát
éppen akkor, amikor a legkisebb a forgalom.
Mi, Apponyi Albert>uccai kereskedők azt kérjük a várostól, hogy több gondot forditeon
erre az útvonalra és hasson oda, hogy naponta
többször járjon erre a loosolóautó. Meg kell
még említenem, a porozást csak fokozza, az a.
körülménv, hogy az Apponvi
Albert-uccát
nem aszfalt, hanem kőkockák borítják, amelvek
között, szárazsíg idején meghúzódik a por és
amikor egy-egy jáxmü végigrobog rajtuk, elbaeviák buvóhelvfilfet
»z üzletek pultjain
helyezkednek el.
Soraim szives közléséért köszönetet mondva,
igaz tisztelője: (Aláírás).
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A kúria itéSete
a dorozsmai gyilkosság
ügyében

Dadgasfcln
világhirü fürdőhelyen

f

2 v a g i j 3 h e f e s
tartózkodás teljes ellái ássál
útiköltséggel
esryntt

Életfogytiglani fegyházra ítélték a felbujtó asszonyt
és a gyilkos albérlőt
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi törvényszék szűneti tanácsa ezerdán hirdette ki a kúria döntését a dorozsmai
gyilkossáp ügyében.
A mult év nyarán történt, hogy
Polyák
Vilmoe dorozsmai gazdálkodót ágyában átlőtt halántékkal, holtan találták. Kezében revolvert, szorongatott és ugv látszott,
hogy öngyilkosságot
követett el. A haláleset
körül akadt azonban egynéhány olyan momentum, ami arra engedett következtetni, hogy
gyilkosság
történt. A gazdálkodó felesége, aki
a másik ágyban aludt, csak késő reggel ment
jelenteni a dolgot a csendőrségnek és azt állította,, hogy nem hallotta
a közvetlen
közelében elhangzott
revolverdörrenést.
Az asszony
azon erőeködött. hogy öngyilkosság
történt,
férje anyagi zavarokkal küzdött és többször
emiitette, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.
Kihallgatták Polyákék albérlőjét. Tóth Zoltán
Béla fiatal gépészt is, aki a házaspár szobája
mellett lakott. A két ezoba közötti ajtó azon
az éjszakán nyitva
állott,
az albérlő mégsem
akart, tudni arról, hogv mi történt a másik
szobában.
Már-már holtpontra jutott a, nyomozás, amikor a csendőröknek az az ötletük támadt, hogy
az albérlőnek
megmutatják
a holttestet.
Tóth
Zoltán Bélát bevitték Polyákék
szobájába,
ahol előzőleg a szerencsétlen embert olyan helyzetbe helyezték vissza, ahogy megtalálták. A
drámai jelenet nem tévesztette el a hatást.
Tóth Zoltán Béla megtört
és bevalloMa,
hegy
ő lőtte
agyon
álmában
a gazdálkodót,
azért)
mert szerelmes
volt az asszonyba
és a gazdál-

kodó útjában állott szerelmüknek. Azt is bevallotta, hogy az asszony
bujtogatta
a gyilkosság elkövetésére.
Polyákné ezzel szemben továbbra is konokul tagadóit ée tagadott a főtárgyaláson is, ahol a gyilkos gépész szintén
beismerő vallomást tett és elmondotta, hogy
mi képen került Polvákék házába, hogv esett
bele az öregedő aeezonv hálójába., aki azután
teljesen e-vette az eszét.
A töi-vényszék Tóth
Zoltán Bélát gyilkosság miatt életfogytiglani
fegyházra
itélte.
nerc állapította meg azonban az asezonv felbujtói bűnösségét, csupán bümepédi
bünrészesséa miatt ítélte el hétesztendei
fegyházra.
Az Ítélőtábla megváltoztatta a
törvényszék
Ítéletét, megállapította az asszony
felbujtói
tevékenyeégét és Polyák Vilmosnét is életfogytiglani
fegyházra
itélte. A napokban foglalkozott az üggyel a kúria, amelv a tábla Ítéletét
helybenhagyta.
A kúria Ítéletét 6zerdán hirdették ki az elitéltek előtt. Rabszállító kocsival vitték a két
embert a Csillagbörtönből a törvényszék épületébe. A talpig feketébe öltözött Polváknét
teljesen megtörte a fegyház, sirva, szemeit
törülgetve állott a bíróság elé. Az Ítélet kihirdetése után az elnök közölte az elitéltekkel,
hogy a büntetésükből eddigi fogva tartásukkal
egy esztendőt
kitöltöttnek
vett a bíróság.
Az
elitéltek, ha jól viselik magukat, a már letölt ö t t egv esztendőn kivül 14 esztendőt
töltenek
fogva és akkor feltételesen szabadonboceájtják
őket, 1950-ben.

Rendkívüli közgyűlést
hivat össze az ellenzék
a paprikatervezet miatt

A főispán és a polgármesíerhelyettes csütörtökön ismét Budapestre
utazik — 4 szegedi jellegei - a kalocsaiak kedvéért kívánják feláldozni ?
ür. Tóth Béla polgármesíerhelyettes: „Még nem történt végleges
döntés"
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
Dr.
Jóth
Béla. polgármesterhelyettes. aki a papnkarendelet ügyében — mint ismeretes — kedden Budapestre utazott, az éjszakai sina.utóluííszal érkezett vissza, de pesti tárgyalásainak^ eredményeiről nem tájékoztatta
a, jogosan
kíváncsi közvéleményt. Szerdán délelőtt tár-alásairol részletesen referált dr. vitéz Imecs
yörgy főispánnak ée csak ezután adott ki
egeszen szűkszavú tájékoztatót.

g

— A paprika elnevezése ügyében
még
n i n c s d ö n t é s — mondotta — és igv
túlzottaknak
kell
tekinteni
azokat a budapesti híradásokat, amelyek
szerint m á r d ö n t ö t t e k v o l n a az elnevezés kérdésében is. A földmüvelésügyi
minisztériumban kifejtettem mindazokat a
fontos érdekeket, amelvek a
szegedi
paprika
külön
elnevezésének
t o v á b b i f e n n t a r t á s á h o z fűződnek.
— Hasonlóképen nincs még döntés a rendelet életbeléptetésének i d ő p o n t j á t illetőleg sem. A tárgyalások folyamatban
vannak és az alapelv az, hogy a rendeletben azok a szempontok érvényesüljenek,
amelyek kifejezést nyertek a
szegedi
városházán
legutóbb
tartott
úgynevezett paprikakongreszszuson.
Elmondotta még a polgármesterhelyettes, hogv
esütöltökön Imecs
főispánnal
együtt
ismét

Budapestre
utazik
és tovább
tárgyalnak
a
földművelésügyi
minisztériumban
a
paprikakérdésről.
A főispánt és a polgármestert a csütörtöki útra Szanyi
István fővegyéez, a szegedi vegykisérleti állomás vezetője is elkieéri.
A polgármesterhelvettes szűkszavú tájékozta tója ;-emmic.wtre sem alkalmas arra, hogv
meijnuuutassa
a kedélyeket, és eloszlassa azokat az aggodalmakat, amelyeket a paprikarendelet nyilvánosságra került tervezete keltett.
Általában az a vélemény, hogy
befejezett tények elé kívánják állítani az érdekeltségeket és megvalósítják a monopólium eredeti tervét.
Egyesek szerint a szegedi
paprika,
elnevezésének megszüntetése
azért került volna bele a
tervezetbe, hogy élesebb tiltakozás esetén —
enegedményképen
lemondjanak
róla és a szegedi érdekeltségek figyelme elterelődjék a lénvegről: a paprikamonopólium
megvalósításáról.

Kalocsa
Más verziók szerint viszont.
a szegedi paprika gleichschaltolása
éppen olyan elhatározás, mint a
monopólium.
Ezt kapja Kalocsa
azért, amiért a j »/mopóHmm
mellett
foglalt
állást
ée ezzel hátvédül
biztosított
a terv számára. Kalocsának ugyanis ér-
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deke fűződik ahhoz, hogv megszűnjön az elnevezés közötti különbség, mert a kalocsai paprikaföldek
minőségileg
gyöngébb
paprikát,
termelnek, mint a szegediek.
Erről az ellentétről egy teljesen
beavatott
szakember
a következőket mondotta:
— Kalocsa nagyon hosszú idő óta harcolt
már azért, hogy paprikája eljusson a szegedi
paprika értékbeli nívójára. Ez a magyarázata
annak, hogy a szegedi vegykisérleti állomás
jelenlegi vezetője, S z a n y i István fővegyész
10 esztendőt töltött Kalocsán és ott szegedi
tapasztalatai alapján a kalocsai paprika minőségének megjavításán fáradozott. Munkálkodásának volt is némi eredménye. A különbség
azért mégis óriási.
— Amig ugyanis a kalocsai paprikaföldeknek legfeljebb 10 százalékán termelhető szegedi minőségű elsőrendű paprika, addig Szegeden éppen fordított az eredmény. Ennek a
magyarázata a talaj összetételében rejlik.
Rendkívül sokat ártott a szegedi paprika hírének az a lábrakapott szokás, hogy a kalocsaiak az általuk termelt paprikát Szegedre
hozták ipari feldolgoztatás céljából, itt márkáztatták és igy a gyengébb minőségű paprika,
mint szegedi paprika került forgalomba.
— Ezeknek a tényeknek
az ismeretében
könnyű megállapítani azt, hogy Kalocsa számára milyen hasznot jelentene a paprikamárkázás jelenleg érvényben levő rendszerének
megváltoztatása, a szegedi paprika kiilönálld
jellegének megszüntetése és a paprika elnevezés egységesitése. Az viszont természetes, hogy
« ugyanannvit veszítene ennek a változtatásnak
következtében Szeged, vagy talán még többet
is, mint amennyit Kalocsa nyerne.

Rendkívüli közgvülést!
Az a felháborodás, amellyel nemcsak az érdekeltségek. hanem a város egész társadalma fogadta a terveket, napról-napra fokozódik, ami
természetes is, hiszen a tervezet nyilvánosságra hozatala óta publikált hirek a, monopólium
szándékát szinte kétségtelenné teezik.
Nagy izgalommal tárgyalják a kérdést
a
törvényhatósági bizottság tagjai is, még pedig mondhatni pártkiHönbxég
nélMl.

Az ellenzéki
városatyái•
körében
mozgalom
indult
a rendkívüli
közgyűlés összehívásánálelőkészítésére.
Sajnos ezidőszerint igen sok törvényhatósági
bizottsági tag nem tartózkodik Szegeden es
igv kétséges,
hogy össze lehet-e hozni azt a
negyven
aláírást,
amely a közgyűlés összehívásához szükséges. A pártkülömbség ott nyilatkozik meg. hogy a Nep-be tömörült városatyák, akik éppen olvan elutasítással tárgyalják a paprikatervezetet, mint az ellenzékiek, a
rendkívüli közgvülést összehívó iv aláírására
már — nem vállalkoznak.
Magyarázatul
a
párt fegyelemre
hivatkoznak.
Rejtelmek egv

6lh?r

körül

Hogy milyen eszközökkel dolgoznak azok,
akiknek érdekükben áll a lehetetlen paprikaterv megvalósítása, jellemző az a hír, amelv
szegedi keltezéssel
egyes budapesti lapok szer-

Asszonyi csalétek
Belvárosi Mozi

Csütörtök, péntek

A mai szerelem története. Főszereplő.
K A Y PRANCIS
5, 7, 9
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da reggeli számában jelent meg és amely Így
ezól:
„«»egedről jelentik: Dr. P á l f y József polgármester táviratot intézett D a rányi Kálmán, a miniszterelnök helyettesítésével megbízott földművelésügyi miniszterbe*. aSitől a s » e g e d i és s z e .
gedkörnyéki
paprik«terme.
m e l í V n « v < b * n 1 paprikaértékesitési
szerv
mielőbbi
felállítását
kérte."
Kutatattunk a h i r forrása után, de csak anynyit sikerült megállapítani, hogy ez a hir —
nem Szegedről
került, el a lapokhoz. Nvilvánvaló, h o p n hir Budapesten
kiszült,
de nyilvánvaló az ie, hogy semmi alapja
nincs.
Dr.
Pálfv József ugvanis szabadságon
van. nrm
tartózkodik
Szegeden, sót nem tartózkodik
Magyarországon
sem. hanem Ausztriában,
tölti
pihenő idejét.. Kétségtelen, hogv ilven értelmű
táviratot tőle Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter nem kaphatott.
De nem kaphatott mástól sem. különösen a város hatóságának egvetlen kép\
íjétffl sem, hiszen dr.
Tóth Béla. poleárniesterhclyettes keddpn azért
utazott fel Budapestre, hogv a földművelésügyi
minisztériumban bejelentse Szeged
tiltakozását a tervezet ellen és csütörtökön azért utazik ismét dr. vitéz Imecs Gvörgv főispán és
Szanyi
István fővegyéez társaságában, hogy
tiltakozását
mén nagyobb
vuomatékkal
megismételje.

K O L D U S l E L f P E T LÉTESÍT 11 VÁROS C S E N G E L É N
(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes rendelettervezetein dolgoznak mostanában
a belügyminisztériumban. A kolduskérdést kívánja rendezni rendeletileg a minisztérium és
hir szerint rövidesen megjelenik a miniszteri
utasítás, hogy a városokbán november elsejétől meg kell szüntetni a koldulást.
A probléma megoldására Szegeden a népjóléti ügyosztályban már hónapokkal ezelőtt kidolgoztak tervet. Dr. K e m e n e s s y
Tibor
népjóléti tanácsnoknak az az elgondolása, hogy
az idősebb koldusokat a város veszi gondozásba és hogy a koldulást végképpen megszüntessék, a város koldustelepet létesit.
A tervek szerint a város valamelyik tanyáján állítanák fel a koldustelepet. Felmerült
azonban az aggodalom is. hosvha a koldustelepet közvetlen a város közelében állítják fel,
akkor a koldulást nem lehet teljesen megszüntetni, mert az élelmesebb koldusok naponkint
beszöknének a városba és továbbra is folytatnák az alamízsnagyüjtést. Dr. Kemenessy tanácsnok kijelölte a koldustelep helyét Csengele közelében. Ez 20 kilóméternyire van a várostól. egy nagyobb tanyaházat rendeztetne be
ideiglenesen a város, ugy, hogy egyelőre nem

Szentesi támadás
Börtönre ítélték
a vitrinek fosztogatóit a szegedvidéki buza elien
Öt pár láb a rejtekhely előli. . .
(A Délmagyarország munkatársától.) A
rendőr s cg májusban elfogta B á l i n t
Ferenc és J á k s ó József szegedi inségmunkásokat, akik a reklámvitrineket fosztogatták igen
vakmerő módon. A két fiatalember, akik már
lopás miatt büntetve voltak, Bálint nem kevesebbszer, mint nyolcszor, elhatározta, hogy a ,
Belvárosi Morl előcsarnokában és városházán 1
elhelyezett reklámvitrineket fogja kifosztani.
Az első lopást a Belvárosi Mozi előcsarnokában elhelyezett S c h w a r c z Testvérek cég tulajdonát képező vitrinben követték el. A nappali pónztárnyításkor bementek az előcsarnok- •
ba és miután meggyőződtek arról, hogy az ál- j
kulcsuk nyitja a vitrint, eltávoztak, majd köz- '
vetlenül zárás előtt visszatértek és a pincében
elbújtak.
Előzőleg azonban megállapították, hogy ot
személy tartózkodik az előcsarnokban és a
pénztárfülkékben. A terepet az uceai pinceablakból tartották szemmel. Innen csupán a lábakat lehetett látni. Gondosan megszámolták',
hogy hány láb távozik el az épületből és araikor az ötödik pár láb is elhaladt fölöttük, előbújtak rejtekhelyükről és a vitrint teljesen kirámolták. 223 peng« értékű urídivatcikket vit
tek el magukkal és az előcsarnokból egy olyan
mellékajtón keresztül jutottak ki, amelvet
csakis belülről lehetett kinyitni. Néhány nap
múlva hasonló vakmerő lopást követtek el a
bérházhan. Ezúttal C s u r y Ferenc órásmes
ter vitrinjét fosztották ki és elvittek 342 pengő
értékű árul. A bérházba délután hat órakor
mentek be, a néptelen folyosón percek alatt kiszedtek mindent a vitrinből és a főkapun át
anélkül távoztak, hogy bárki gyanút fogott
volna. Az ellopott tárgyakat részben értékesi- i
telték. részben elajándékozt.ik. vaffv elcserél- !
tfk
!
Elfojtásukkor derült ki. hogy Bálintnak
mór: két kerékpárlopás is terheli lelkiismeretét.
A két tolvajt, valamint öt orgazdasággal vádolt egyént szerdán vonta felelősségre a szege- !
di törvén vszék szüneti tanácsa dr.
Nóvák
Jenő elnökségével. \ fiatalemberek beismerték
a lopások elkövetését és azzal védekeztek, hogy
rossz anyagi körülmények között éltek, addig, '
amis az inségmunka iartott, volt némi keresetük. az inségmunka megszűnése után azonban kereset után kellett nézniök, miután azon- '
ban nem találtak, elhatározták, hogy a vitrineket fogják fosztogatni Az orgazdasággal vá- '
Holtak tagadták bűnösségüket és azzal véd*- j
kertek, hogv nem volt fogalmuk sem az áruk ]
lopott voltáról, különben is oly maga« áron ;
vásárolták meg azokat. hogv nem találhatták '
a dolgot gyanúsnak.
A bíróság Bálint Ferencet másfél esztendei, j
Jáksó Józsefet pedig egyesztendei és kéthénapi börtönre itélte. az orgazdasággal gyanúsítottakat ellenben felmentette. Az ítélet jog- ,
erős.

A Szegedi Gazdaság! Egyesület válasza

(A Délmagyarország munkatársától.) Az
egyik szentesi lapban a napokban példátlan támadást intéztek a Szegedi Gazdasági Egyesület által rendezendő buzakalászverseny és buzakiállitás ellen és egyenesen felszólította a cikk
a gazdákat, hogy a kiállításon ne jelenjenek
meg, mert a Szegedi Gazdasági Egyesület a
szentesi és vásárhelyi gazdákat csak azért invitálta meg, hogy „azoknak búzáival elpalástolja a silány szegedi búzát". Erre a példátlan
támadásra a Délmagyarország szerdai számában már méltó választ közöltünk
Vadász
Ferenc törvényhatósági bizottsági tag tollából.
Most a Szegedi Gazdaság] Egyesület válaszát
közöljük a szentesi támadásra:
— Mint a városokhoz, községekhez intézett
meghívásainkból ismeretes, a buzakiállitás mintáinak feldolgozását a szegedi Növénytermelési
Kísérleti állomás gabona- és lisztIabor3tóriuma
fogja végezni. Ennek körzete Csongrád, Csanád
Arad-Torontál és Bácsbodrog vármegye, 'ovább*
Szeged, Hódmezővásárhely és Baja városok területét foglalja magába s így a Szegedi Gazdasági
Egyesület által rendezendő buzakiállitáson csak
ebböt a körzetből befutó buzaminták vizsgálhatók meg. Nem helyes tehát az a megállapít, hogy
,.a Tiszavidéki biizakiállitásböl ki lenne rekesztve
»TI a Szolnok és Békés vármegye..." Továbbá,
hogy
. az ottani bnza helyett lenne kiállítva a
silány homokon termett szegedi, csongrádi, bajai
hnza." Nem helyes pedig a megállapítás azért,
mert Szolnok vármegye tisztántuli része és Békés
vármegye a b^kíe'osa'bal mezőgazdasági vegykisérleti állomás lisztlaboratóriumának körzetébe
tartozik és igy esak ez az állomás illetékes azon
a vidéken termett búzának a vizsgálatára és a buzakiállitások rendezésére.
— Szolnok és Békés vármegye tehát egyszerűen
csak azért nem ve#iet részt a kiállításon, mert ezek
a vármegyék nem tartoznak a versenyminták vizsgálatát végző Illetékes szegedi Növénytermelésl
Állomás gabona, és lisztjaboratóriumának körzetébe— Az a tény, hogy a buzakiállitást Szegeden
rendezik meg, nem jelenti „Szeged búzájának Tiszavidékivé való márkázását." Ezzel kapcsolatban különben magyarázatra van szűkség. A búzáknak a termelő vidék szerint való megkülönböztetése és értékelése — a bécsi trtzsdémefc az 50 évve! ezelőtti terüleiti beosztása alapján — már elavult,, igazságtalan fenn nem tartható álláspont.
Ezt mi sem bizonyítja világosabban, mint a tiszántúli mezőgazdasági kamara rendezésében május 17-én, Debrecenben raegnyitott ..Tiszán tuli
^nzaminőségf bemutató". Ennek «redménye szerint a

Balatonhnglár

is kellene jelentősebb
zölni.

beruházásokat

..

eszkö-

A tervek szerint a koldustelepen csakis azokat a koldusokat helyeznék el, akik orvosi
megállapítás szerint munkaképtelenek. A fiatalabb koldusokat a népjóléti ügyosztály munkára osztaná be és gondoskodnék az ellátásukról is. Számítanak arra a városházán, hogy 25
—30 idősebb koldus elhelyezésére kerti majd
sor a csengelei koldustelepen és melléjük felügyelőket osztanak be. Szó lehet esetleg arról
is/hogy a koldustelep valamilyen egészen
könnyű kézimunka elvégzésére szoktat iák majd
a koldusokat.
A koldustelep nyers terve elkészült a városházán, kidolgozására akkor kerül sor. ha a
koldulás megszüntetésére vonatkozó miniszteri rendelet megjelenik. Ebben az esetben novembertől kezdve megnyitja a város a csengelei koldus telepet és odahelyezi a koldusokat.
Számítanak arra, hogy a kolduskérdés megoldásához bizonyos ősszeggel
hozzájár ' iák
majd a szegedi vállalatok és a kereskedők is.
akik most is rendszeresen segélyezik a koldusokat. Intézkedés történik olyan irányban is,
hogy a koldulást szigorúbban ellenőrizze az államrendőrség.

kamara területén az 1935. évben termett és „A"
minőségi osztályba sorolt minták megyénkinti százalékos eloszlása a következő volt;
Békés vármegyében „A" minőségi osztályú volt
a beküldött mintáknak 18.4 százaléka,
Szolnok vármegyében „A" minőségi osztályú
volt a beküldött mintáknak 61.7 százaléka,
Bihar vármegyében „A" minőségű osztályú volt
• beküldött mintáknak' 33.3 százaléka,
Hajdú vármegyében „A" minőségi osztályú volt
a beküldött mintáknak 67.5 százaléika,
Szabolcs vármegyében „A" minőségi osztályú
volt a beküldött mintáknak 69.6 százaléka,
Szatmár vármegyében „A" minőségi osztályú
volt a beküldött mintáknak 74.2 százaléka.
— Esek a számadatok közelebbi magyarázatra
nem szorulnak s csak azt bizonyítják, hogy . a minőségi termelés korában, a buzaminőségviZagálatok mai színvonalán a buráknak termelő vidék,
származási hely szerinti értékeléséért küzdeni
annyi, mint tudomást nem venni az utóbbi évtizedben történtekről. Teljes tájékozatlanságra vall
a szentesi idege®forgalmi hivatal igen tisztelt vezetőjének és gazdasági tanácsnokának a Szentesi
Gazdasági Egyesülethez intézett átirata. Erre válaszunk a következő:
— A tiszavidéki mezőgazdasági kamara felállításának nemrég felvetődött terve a buza verseny-1
nyel semmiféle összefüggésben nincs és nem is
het, mert a buzaminőségverseny megrendezését a
Szegedi Gazdasági Egyesület még a mult év őszén
határozta el, amikor a külön tiszavidéki mezőgazdasági kamara felállitásáról nem 1» volt ktérI élődött terv.
— Ezen a vidéken most első ízben rendezendő
buzakiállitás pénzügyi és egyéb okok miatt még
a lisztlaboratórium egésa körzetére sem terjedhetett ki. Egyébként is az a terv, hogy buzakiállitás
és minőségi verseny lesz minden évben, lehetőleg
a lisztlaboratórium egész körzetére kiterjedően,
még pedig olyan formában, hogy minden évben
más és más város legyen abban a helyzetben,
hogy a kiállítást magáénak vallhassa. Semmiféle
érdeket nem sérthet tehát az, hogy az első kiállítási Szegeden, a Szegedi Gazdasági Egyesület
fogja megrendezni, sőt egyenesen a síomszédváro80k érdekeit szolgálja, ha buzakiválóságaikat az
ittjáró — bizonyára nagyszámú — idegen szakemberekkel Is megismertethetik.
— Amennyiben pedig Szentes és esetleg még
más városok — amit alig hiszünk és amit őszinte
sajnálattal vennénk tudomásul — nem jönnének el
a buza versenyre, annak elsősorban saját maguk
fogják kárát látni. Hisszük és reméljük, hogy »
Szentesi Gazdasági Egyesület nem teszi magáévá
a „Csongrádmegyei Hírlap" és a cikkben szereplő
két ur felfogását. A buzakiállitás nem helyi érdekeket szolgál, hanem egyetemes magyar flgye*.
• magyar minőségbnza termelésének ügyét, amely
mellett minden mán saempontnalt bát+érb* kell
eüomlnla

Hotel SÜVOY Pensio

«
a magyar tenger legszebb és legmodernebb intézménye. Közvetlenül a Balaton partján. Mind«n
igényt kielégítő tökéletes komfort. Folyóvizes szobák. Saját strand. Tenníszpályik, motoros ét
evezős csónakok, hátaslovak. Olcsó árak. A bárban Neitek—Ágoston jazz. — Szoba rendelések«*
Budapesten felvesz a BENAISSANCE PENSIO Budapest, IV., Irányi ucca 21 Telefon: 82—5—37-
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Gyümölcsöt az inségleves mellé

IGYUK

A barack után az alma is megjelent az exportpiacon
(A
Délmagyorország
munkatársától.)
A
szerdai hetipiacra ismét óriási mennyiségű
gyümölcsöt hoztak be a 6zegedi gazdák. A
piacon még mindig a kajszibarack
uralkodott,
amelynek ára a folyton növekvő kereslet következtében emelkedett is. Az exportképes elsőrendű barackért 30—32 fillért fizettek az exportőrök, akik megfelelő minőség esetén minden mennyiséget
megvásároltak.
A szerdai piacon már megjelent a legkorábban érő nemes almafajta,
a
selymesalma.
de egyelőre még csak kisebb mennyiségben.
Itt-ott már dinnyét
is árultak, de még igen
borsós áron. Harminc-negyven fillért kértek
kilójáért.
A nagv gyümölcsterméssel kapcsolatban dr.
Seretek Péter érdekes és életrevalónak látszó
beadványt intézett a polgármesterhez. Beadványában hivatkozik arra, hogv a legszegényebb rétegek még az óriási termés é6 az alaesony árak mellett 6em tudnak gyümölcshöz

Szimbolikus vetítés a Tragédiá-nál, a Bizánc előadásóban a templom
lesz a tőszereplő, naturalisztikus mego.das a János vitéznél

minden díszlet nélkül kívánom a 30 méteres színpadra állítani, ki akarom küszöbölni a plasztikus
és a szimbölikus díszletek stilustőrését, hogy igy '
harmonikus legyen az egész előadás. Megtartom i
a jól bevált háttérvetitést, de azzal a különbség
gel és azzal a hozzáadással, hogy három készülékkél három helyről vetítünk, szinte egészen moz
ffásazerüen, arai lehetővé teszi a képeknek min.
aen szünet nélküli gyors változását. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy megoldjuk az Ür kérdését
is, ez a szin most először fog menni szabadtéri
előadásban. További törekvésem az, hogy kiszélesítsem a Spielraumot, oldalt az árkádokat is bevonom a játékba, például a bizánci jelenetben és
a párisi forradalmi képben.
— A vetités számára uj rajzokat, diapozitiveket
Varga
Mátyás készít olyan elgondolással,
hogy a plasztikus elemeket nem keverjük a szim- j
bolikus megoldásokkal.
— Az egyiptomi jelenetben meg akarom szüntetni azt a furcsaságot, hogy az épülő piramisok
mellett képzelik el — a régi Paulay-féle elgondolás szerint — « fáraó trón termét Ezt ugy valósítjuk meg, hogy a fáraót trónszéken ktviszik a
piramishoz, hogy nagy kísérettel megnézze az építkezést Ezzel nemcsak kiküszöböljük az eddigi
helyhez kötött megoldást, ujabb mozgalmas lehetőségeket teremtünk a tömegek számára. Természetesen számos más képben is igyekszem az eddigi lói bevált művészi szempontok figyelembe vé-

„Harmat"
ásványvizet.
isa K Ö Z ! « ! .
kanható mindenfitt.

A városházán dr. Beretzk Péter életrevaló
javaslataival komolvan foglalkoznak, valószinü, hogy azokat valamilyen formában megvalósítják.

Janovics Jenő nyilatkozik
a Tragédia, a Bizánc és a János vitéz
rendezői elgondolásáról
(A Délmagyar ország munkatársától.)
A tömegszereplők kétnapos sorozása után
holnap
megkezdődnek
a helyszint
próbák a
dómtéri
színpadon.
Szerdán már több színész Szegedre
érkezett, akik résztveeznek az idei szabadtéri
előadásokon, csütörtökön
megérkezik
a Tragédia és a Bizánc valamennyi
szereplője,
hogy bekapcsolódhasson a művészi munkába. Dr. Janovics Jenő munkatársaival a szinházi irodában_ teljesen elkészítette a három dárab rendezői példányát, hogy a munkát semmi sem
zavarja meg, ugyancsak elkészült Varga
Mátyás az uj veti tett díszletek diapozitivjeivel,
ngy, hogv a világítási és vetítési előkészületeket is megkezdik az Operaház szakembereivel,
akik ugyancsak csütörtökön érkeznek Szegedre.
Az előadások művészi
megoldásáról,
a rendezői tervekről
eddig még alig szivárgott ki
valami a nyilvánosság elé. Érdekesnek tartottuk
megkérdezni Janovics
Jenőt, hogyan képzeli a
műsorba felvett három különböző
karakterű
darab színpadi
megvalósítását
a
Dóm-téren
Janovics direktor terveiről, rendezői elképzeléseiről a következőket mondotta a
DUmagyarorszái7-nak:
- A Tragédiát

a Budapest Székesfőváros
Asv ányvizűzeme által
forgalomba hozott

jutni, már pedig a gyümölcsnek óriási a tápereje. Ezért azt indítványozza, hogv a polgármester saját hatáskörében rendelje el, hogy az
Ínségesek névkonyhai
ebédjéhez
mindig
adjanak néhány szem gyümölcsöt
is, amelynek árát
megtakaríthatja a város, ha a leves és főze- :
lékadagokat alig észrevehető mértékben csökkenti. Gondoskodjék a város arról is, hogv a I
névkonyhák
számára
nagyobb
mennyiségű
lek- |
várt készítsenek
az olcsó gyümölcsből
és ezt '
a lekvárt a téli hónaitok alatt szintén a névkonyhai
ebédek táperejének
fokozására
használják
fel. De felhasználhatja a város a lekvárkészletet az iskolai
uzsonna-akciókhoz
is,
ha az iskolásgyermekek az uzeonnatejhez lekvároskenyeret kapnának, igen egészséges, vitamindús táplálékhoz jutnának.

telével célszerű megoldásokat találni. A Tragédia
költészetét és szellemét maradéktalanul fogjuk adni a széles tömegek számira megkonstruált mozgalmas és képszerű megoldásban. Még talán anynyit, hogy visszaállítjuk Erke.l eredeti kisérő
zenjéét és nem mondunk le a harangjáték éa az orgona hatásairól sem.
— A Bi»Lnc
szabadtéri előadása premier számba megy, különleges feladatot jelen» ennek a trónteremben lejátszódó klasszikus színműnek a színpadra állítása
a fogadalmi templom két tornya alatt De éppen a
templom, a tornyokon felragyogó keresztek és az
arany fényárban uszó hajóban felharsanó orgona
lehetővé teszik, hogy a császár bukásából és a törökök győzelméből felragyogjon a kereszténység
örök szimbóluma. Uj szellemet éa uj végső kicsöngést kap ebben a szabadtéri előadásban Herezeg
Ferenc drámáját, amely igy nemcsak egy nép öszszeomlását szimbolizálja, de a keresztényi eszme
őrök életét dokumentálja.
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a Szabadtéri lálékok
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Pz ember tragédiája, a Bizánc
és a János vitéz előadásaira

a DMgprorszdtf
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Juiius 25-én megkezdődik az
50 százaiékos utazási és vízumkedvezmény
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Főierakat:

scME.es Fia opynOKsco.
Szeged, Telefon: 10-12 és 26-68

— A Bizánc előadásában — a templom lesz a
főszereplő — mondotta elgondolásáról Janovics
Jenő- A templom bejáratát semmivel sem takar.
uk el és ennél az előadásnál lemondunk a díszetvetiíéeről. A templomot szervesen belekapcsolom a játékba. A trónterem zárt jellegét árkádos
építkezéssel hangsúlyozom ki, a templom és tér
stílusának megfelelően. Herczeg Ferenc részben
tömörebbé tette színművét, a befejező részt pedig
kissé megváltoztatta. Az eddigi pesszimisztikus
hangulat lehangoló befejező akkordok helyett most
megvigasztaló, felemelő megoldást talált hozzá.
Erre nagy lehetőséget nyújt a templom bekapcsolása. A játékot látványosságokkal fogjuk kiegészinteni, — azt, amit eddig csak instrukciók és
magyarázatok jeleztek a darabban, látványosan
fogjuk megvalósítani. Utalok itt különösen például
a követek bevonulására; a vegytani intézet tetején pedig be fogjuk mutatni a bizánciak éa a törők végső harcát AM az ünnepélyt, amelyről Irene osázsáxnő beszél a darabban, be Is fogjuk mutatni operai balettal. Az előadáshoz R á n k j
György, a fiatal zeneszerző, aki legutóbb a „Rontnok kincséhez" komponált zenéjével aratott síkert, teljee operai muzsikát ir, amely végigkíséri
ag egész cselekményt.

Í

— A János vités
szabadtéri előadásáról Janovics J«nő a következőket mondotta:
— Ezt a magyar levegőjű dalos- mesejátékot
egészen natnr«lUztíkn»aa Uránom a szabadtéri
színpadra á Ili tani valóságos birkanyájjal, csicser.
gő-röpködő madarakkal, — a Kék tó pedig valóságos tó lesz a színpad közepén. Természetesen Itt
sem mondok le a vetités lehetőségeiről, hiszen a
mese képzelete egyenese® csábítja a rendező* a
vetités hatásainak igénybevételére. A vetítések ki
fogják: egészíteni a mesejáték naturalisztikus színpadát. Hogy csak egyet mondjak a sok kinálkozó
lehetőség közül, az egyik jelenetben, ahol szó van
a törökök és a magyar huszárok csatájáról, a
magyar huszárok a néző előtt valóban megfuttatják a törököket

Lmdhergh Berlmfee^
tanulmányozza a német repülést
Berlin. Julius 15. Göring
légügyi miniszter
meghívására Lindbergh
ezredes
Németországba
érkezik, hogv tanulmányozza
a német
polgári
és katonai
repülést.
Lindbergh július 22-én érkezik Németországba, ahol több napot fog tölteni.

DomSinak ütközött
a repülőgép
Belgrád,
juiius 15. A Belgrád é* L&íbacK
között közlekedő repülőgép Laibach közeié! ben alig pár perccel indulása után reggel lezuhant.
A repülőgép
vezetője,
műszerésze
és öt utasa meghalt.
A szerencsétlenséget az
I okozta, hogv a repülőgép
egy dombba
ütközött,
i amelyet a pilóta a ködben nem vett észre.
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Szándékos emberöléssel vádolják
az alsóvárosi férjgyilkos
Gárgyán
4 fiatalasszony önvédelemmel védekezik
(A Délmagvarország
munkatársától.)
1935
junius 24-én. a kora délutáni órákban revolverdörrenés hallatszott
a Rákóczi-uceában
lévő Gárojján-kocsmz.
egyik szobájából. A dörrenés zajára berohantak az udvarba tartózkodók és ott találták Berta Józsofnét, született
Gárgyán Ilust. kezében füstölgő revolverrel,
elfitte a földön
holtan
férjét.
Berta József sofőrt. A dolog pillanatok alatt tisztázódott: a
fiatalasszony
lelŐ&te férjét.
A nvomozás órák
alatt kiderítette a gyilkosság hátterét. Gárgyán Ilona., akinek szülei jómódú kocsmárosok és gazdálkodók, évekkel ezelőtt
állítólag
bosszúból férjhezment Berta Józsefhez. A házasság nem volt boldog, a fiatalok sokat veszekedtek
A férj féltékeny volt, az asszony
viszont, azért haragudott férjére, mert az nem
dolgozott, gyakran ivott és durván bánt vele.
A gyilkosság napián is az asszony elmenekült
az uccán férje elől és hazarohant. Amikor férje
hazaért, már a szobában kézimunkázott. Férje
rátámadt, le akarta
Ütni egy székkel.
Önvédelemből
rántotta
elő a revolvert
és sütötte rá
a férjére, mert attól tartott, hogv agyonüti őt.
Gárgván Ilonát a vizsgálóbíró
szabadlábrahelysi'e. A dráma óta meglehetősen hosszú idő

telt el. A fiatalasszony ellen most készítette el
vádiratát az ügyészség. Gárgyán Ilonát, az
ügyészség szándékos
emberölés
bűntettével
vádolja. A vádirat indokolásában az ügyészség
kifejti, hogy a fiatalasszonynak
szándékában
állott
férjét meaayilkolni.
mert mellette rossz
életet élt.
A főtárgyaidéra, amelyet, az 4pcz#-tanács
tart meg, valószínűleg közvetlenül a nyári szünet után sor kerül. Gárgván Ilona védekezésének lényege az, hogy önvédelemből
használta
a revolvert
ós egész sereg tanút jelentett be
arra vonatkozólag, hogy férje azelőtt
is életveszélyesen
megfenyegette,
többször
megverte.
ugy, hogy nemegyszer a hatóságoknál keresett
védelmet férje ellen. Több tanú igazolja, hogy
Berta József olyan kijelentést tett, amely szerint rövidesen
végezni
fog feleségével,
másik
tann előtt lelövéssel fenyegette feleségét és
anak családját, A fiatalasszony 6zerint élete
állandóan
veszélyben
forgott.
Berta
József
többször büntetve volt. felesége is többizben
feljelentette, de éppen félelmében nem jelent
meg a tárgyalásokon, igv az ügyeket sorra
megszüntették. A biinper főtárgyalását nagv
érdeklődéssel várják io<r;r
körökben is.

H i r e J c
Az idő
A Szegcdi Meteorologiaí Obszervatórium
jelenti: Saegeden a hőmérő legmagasabb állása 30.0, a legalacsonyabb 14.6 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 763.7, e ste 761.4 mm A lebegő páratartalma reggel 82. délben 43 százalék. A szél
iránya déli, erőssége 1—3.

— Dugni ág és aranyeres bántalmak, gyomor- és
bélzavarok, máj- és lépduzzadás. a has állandó
puffadtsága és a rekeszizom gyakori feltolódása,
hát- és derékfájás ellen a természetadta „Ferenc
József" keserűvíz, kisebb adagokba elosztva, naponta többször bevéve, hathatós segítséget nyújt.
Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a
Ferenc József viz alhasi megbetegedések eseteiben — tutláplált, vérbő egyéneknél is — gyorsan,
biztosan és mindig enyhén hat

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Élénk nyugati szél, t&bb he— A kiskundorozsm«i Stefánia védőintézet értelyen eső és zivatar, főként nyugaton és észa- kezlete. Egy évtizede, hogy a kiskundorozsmai Stekon. A hőmérséklet az Alföldön tovbáb emelfánia Védőintézet minden évben meg ren dezi gyerkedik, nyugaton csökken.
meknapját, melynek hivatása felkarolni és nemes
megértő szeretettel ápolni a kicsiny gyermekeket.
Az emberbaráti szeretet hatotta át most is, mint
— Kilenc városi orvosi állásra harmincöt már évekkel ezelőtt, Kiskundorozsma társadalmápályázó. Szerdán járt le az a pályázat, amelyet nak minden osztályát, amikor dr. D ó s a István
a polgármester irt ki a belügyminiszteri rende- járási főszolgabíró elnöklésével a megrendezendő
let alapján a betöltésre kerülő kilenc szegedi gyermeknapi ünnepség előértekezletét tartották.
Áz értekezlet megállapította, hogy az ünnepélyt
városi orvosi állásra. A kilenc állásra harmincöt orvos, főképen szegediek, nyújtotta be augusztus 2-ikán rendezik meg. Az ünnepség sikerét biztosítja a gazdag és változatos műsor.
pályázatát. A pályazatokat rövidesen a jelölőbizottság vizsgálja felül és azután a polgármester felt<v"je.szti a belügyminiszterhez, aki kinevezi a városi orvosokat.
N A K Ó I H Í R E K
— Az élelmiszerárusitás fokozottabb ellenőrK¡bővítették a makói strandfürdő korlátait A
lése. A földművelésügyi miniszter körrendeletet adott ki a tej- és tejtermékek, valamint az kánikulai hőségben nagy tömegek látogatják a
élelmiszerek árusításának fokozottabb ellenőr- makói városi strandfürdőt. A nagy közönség életzéséről. A miniszter különösen a fürdőjellegü biztonsága és fegyelmezése érdekében a rendőrvárosok figyelmét hívja fel arra, hogy szigorít- hatóság eltiltotta a szabad Marosba n való fürfürdőzők egy része
sák meg a piacok ellenőrzését és gondoskodja- dést. A korlátok közé szorított
a
nak arról, hogv az élelmiszerek a lehető leg- valósággal panaszostrom 'á fogta a város vezetisztább állapotban kerüljenek a fogyasztókhoz. tőségét, ugy, hogy a polgármester személyesen
szállott ki a strandra a panaszok kivizsgálása és
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphatnak a
orvoslása végett. A helyszíni szemle eredményeHatósági Munkaközvetítőben: 8 kovács, 5 kádár, képen 10 méterrel kibővítették a korlátokat s a
1 bognár, 2 kosárfonó, 3 késes, 1 köszörűs, 2 szij- nagyobb látogatottságnak megfelelő nagyobb fürjártó, 2 cipőtüzőnő, 2 géplukasztónő, 2 ragasztónő, dőző vizterületet biztosítottak. A további panaszok
1 hölgyfodrásznő, 2 szandálcipész, 2 flex-cipész számára ppdig panaszkönyvet fektettek fel a strandvidéken, 2 borbe]y, 1 nöi szabász, 2 kifutófiu, 2 pénztárban.
sazdasági mindenes, 8 cukrászdái elárusító fiu, 1
Kilene pá|yázó a makói városi orvosi állásra.
fűszer-kereskedő, 3 szegező napszámos, 10 kiszolSzerdán délben járt le a dr. Hubert Mihály nyuguáiónő büffébe. Hadirokkantak részére fenntartott
munkahelyek: 3 késgvári munkás, 1 kerékhajtó fiu, díjazásával megürült második makói városi orvosi
1 kemény itőgvári mu n kás, 5 gyümölcscsomagoló, állásra kiirt pályázat. Az állásra kilenc pályázó
nő, 1 kifutófiu, 1 füszerkereskedő, 1 kiszolgálónő. van és pedig 4 budapesti, 3 makói, 1 debreceni és
1 királyhegyesi. Makóról pályáznak: dr. Sonkovics
— A debreceni nyári egvetem külföldi részt- Sándor, dr. Batka István és dr. Somogyi Lajos.
vevői Szegedre jönnek. A debreceni nvári egye- Budapestről: dr. Fülöp József, dr. Kormos Árlem vezetősége értesítette a város halóságát, pád. dr. Pereszlónvi László és dr. Várhelyi Béla.
hogy a nyári egyetem hatvan külföldi résztve- Debrecenből: dr Korody István és Királyhegyesről
dr. Posztós János. A kinevezés a legközelebbi hevője augusztus első napjaiban Szegedre jön és
tekben megtörténik.
itt tölt néhány napot. Á vendégek valamelyik
Anyakönyvi hír. Elhalt: Csányi Sándor 56 éves
szabadtéri előadást, valószínűleg a János vi(Bethlen-uoca 70.)
téz előadását is meg fogják nézni.

TQ36 julius 16.
A 9zerdai makói hetipiac közepes forgalom mellett csak a gyümölcspiacon eredményezett árjavulást. A mult piacon még 6—8 fillérért vásárolt barack ára 16—20 fillérre emelkedett annak következtében, hogy a helyi vásárlók mellett budapesti
nagykereskedők is megjelentek a makói piacon.
Gabonapiac: buza 13.20—13.40, árpa 9.50, zab 13.20
—13.40, tengeri 13.20; széna 2—5 pengő mázsánkint
Baromfipiac: csirke 100, tyúk 90, liba 110, kacsa
100, lojás 110 Kiér kilónki n t. A hagymapiac is
élénk volt, a kereskedők nagyobb mennyiséget vásároltak, vöröshagymát 5, fokhagymát 17—20 pengős áron.
Dr. Hubert Mihály búcsúztatása. Dr. H u b e r t
Mihály városi kerületi orvost, akit 36 évi szolgálat után saját kérelmére nyugdíjazott Makó képviselőtestülete. bensőséges és meleg ünneplésben
részesítették keden este a városi tisztikar és makói orvostársai. A tiszteletére rendezett vacsorán
N i k e l s z k v Jenő po]gármester az őszinte megbecsülés, szeri-let és barátság hangján méltatta
Hubert emberi, orvosi és tisztviselői érdemeit, különösen kiemelve a távozó városi orvos szociális
gondolkodását és megértő munkáját a legszegényebb néposztállval szemben. Dr. D o b s a Lajos
városi tiszti orvos a kartársak nevében beszélt, az
ünnepelt megilletődve köszönte me.g » nwgberwV
lés őszinte megnyilatkozását.
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x Siesta Szanatórium, Budapest, I., Báth
György.ucca 5., a főváros egyik legideálisabban
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszereli
gyógyintézete Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászat, urológia, stb. Röntgen.
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektrocardiograph (sziwizsgáló) Krogh-féle alapanyagcserevizsgáló készülék. EnterooLeaner (bélfürdő). Modern vizgyógyintézet! Orvosilag vezetett
villanvüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700
négyszögöles parki Olcsó árakl

FnGYLflLT5rrv48f.
KALANKA, Rudolf-tér 6.

m

Rádió
Budapest I. 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálai,
12: Déli harangszó. 12.06: Hanglemezek. 13.30:
Rendőr fúvószenekar. Vezényel Szőllőssy Ferenc.
16.15: Nádai Pál előadása. 17: Papp Károly elbeszélése. 17.30: Farkas Sándor és cigányzenekara.
18.30: Szilády Zoltán dr. előadása. 19.10: A magyar—német válogatott olimpiai
csapatok kézilabdamérkőzése második félidejének közvetítése.
Beszélő Plubár István. 19.50: Paul Tibor klarinétozik, zongorán kiséri Kazacsay Tibor. 20.20: Közvetítés az Erzsébetvárosi Színházból
Csavargólánv. Vidám operett 3 felvonásban 9 képben. Irta
és zenéjét szerezte: Erdélyi Mihály. 2125: Hirek.
23.20: Óttlik György dr. németnyelvű előadása. 23
óra 40: Hanglemez 0.05: Hirek.
Budapest II. 18.40: Keöpe Viktor dr. előadása.
19.15: A rádió szalonzenekara. 20.30: Hirek, ügetőversenyeredmények. 21.20: Rácz Béla és cigányzenekara muzsikál.

PÁRISI
MGY ÁRUHOZ RT.
SZEGED.. « C K O N K S é l KISS UCCA SASOK
FÜRDÖCIKKEK:
Gumi fürdősapka
Celluloid szemellenző
Napvédő szejnüvftg celluloidból
Strandszék csikós huzattal
SPORTCIKKEK:
Bőr futball külső l-es
Tennisz labda
Ping-pong labda
Sípcsontvédő 1 pár
ÜVEG POHARAK:
Edison vizes pohár Vá-os 4 drb
Talon vizes|xiiár egyötödös 4 drb
Edison borospohár 5 drb
Edison likőrpohár 6 drb
BEFŐZÉSHEZ:
..Párisi" befőző hártya 15 drb gmmival
„Ideál" befőző hártya 15 drb gumival
Befőttkolöző spárga 1 gombolyag
Befőző pergament 3 ív
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Uradra, Nagykiklndára,
Belgrádba és a Vajdaságba
hívják a Szeged FC-t

S P 0 I * Í

Pálinkás és Miklósi szerződtetéséről
nem tud semmit a Ferencváros, de szeretné
megszerezni a két futballistát
Pálinkásnak
ós Miklósinak
a Ferencvároshoz
történő szerződtetési ügyéről a végén kiderlil.
bogy — az egészből egyelőre semmi sem
igaz.
Az ügyről — mint jelentettük — a szegedi vezetőség csak annyit tud, hogy Tibor öéza tárgyalásokat kezdett, de megegyezésről
nincsen
tudomása.
A Szeged FC vezetősége után, most
a Ferencváros funkcionárusai is
igyekeznek
megcáfolni
a szerződtetésről
elterjedt
híreket.
Kijelentették, hogv a két futballista
szerződtetéséről
nem tudnak
semmit.
Annyit azonban
elárultak, hogv a két futballistát
már régebben szeretnék,
de olyan magas
árat
szabtak
meg értük, amit a, Ferencváros nem tud teljesíteni.
A két vezetőség nyilatkozatából mégi6 kiderült annyi, hogv Miklósit
is Pálinkást
a
Szeged FC el szeretné adni, a Ferencváros
viszont hajlandó
megvenni.
Aki az ilyen tárgyalásokkal tisztában van, tudja, hogv az ügyet
nem lehet egykönnyen levenni a napirendről,
még akkor sem, ha a végén kiderül, hogv a szerződtetésből nem lett 6emmi...

Ismét megalakult a „B-közép"
Annakidején valóságos megmozdulás számban ment Szegeden az a körüménv, hogy' a szegedi csapat viszakerült az első ligába. A lelkes sportemberek ezt azzal honorálták, hogy
a ferencvárosihoz hasonlóan B-kőzépbe
tömörültek és minden mérkőzésre
piros-fehér
zászló
alatt vonultak
ki. Ennek a csoportnak nemcsak
az volt az érdeme, hogy a meccseken biztatta
csapatát, hanem jelentős anvagi támogatásban
is része6itetet a klubot. Később, szinte egyik
napról a, másikra, eltűnt az állóhelyről a pirosfehér zászló és azóta nem lehetett összehozni
a lelkes társaságot. A B-közén megszűnésének

az volt az oka. hogy a drukkerek és a vezetőség között bizonyos játékosvásárlások miatt
differenciák támadtak. A B-közép újjáalakítására azóta már többszőr történt kísérlet. Most.
hogy jelentős változások történtek a klub vezetésébén és ujabb tisztikari tagok bevonása
várható, a B-közép
irányítói
ismét
megalakították
ezt a mérkőzéseken
igen fontos szerepkört
betöltő
társaságot
és nagy ambícióval láttak hozzá a szervezkedéshez.
A B-közép újjáalakításának hírét nagy lelkesedéssel fogadták és a jelekből arra lehet
következtetni, hogy a tagok száma a legutóbbit tul fogja haladni, tekintettel az olcsóbb
állóhelytagdijakra.

Másodosztályú vizipélébajnok:
a Vasutas
Az idei másodosztályú vizipólóbajnoki mér;
kőzések megrendezése körül sok baj volt, ami
feltétlenül a sport kárára ment. Ennek ellenére mégis megrendezték a bajnokságot, amelyen
két versenvenkivüli is résztvett: a SzUE I I .
és az OUE I I . Visszalépett az SzMTE, de
több meccset nem játszottak le a. szentesiek.
A bajnokságot
a Vasutas
csapata
megérdemelten nyerte meg, bár legutóbbi meccsén nem
mutatott megnyugtató formát. Tavaly is a
Vasutas nyerte meg a déli kerületi bajnokságot,
de a döntőn kikapott a KAC-tól és igv nem
jutott be az első B-osztálvba. Most minden reménye megvan a szeeedí csapatnak, hogv felsőbb osztályba kerüljönCsütörtökön kellett volna megrendezni a
versenvenkivüli Vasutas—SzUE I I . mérkőzést,
a játék a vasutascsapat kérésére elmarad.
A
meccs uj terminusa: juiius 25.
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Megírta a Délmagyarország,
hogy a Szeged
FC iránt a megszállott területeken nagy érdeklődés nyilvánul meg és szinte napról-napra
ujabb meghívások érkeznek a vezetőséghez.
Véglegesnek lehet tekinteni a Szeged FC nagykíkindai
szereplését a BASK
ellen. A revans
játék Belgrádban
lesz. Levél érkezett Aradról
is; a Glória
és az AMTE
szeretnél kiállítani
kombinált csapatát a szegedi együttes ellen. Ez
az ut Í6 véglegesnek tekinthető.
Szerdán óbecséről
kapott levelet a Szeged
FC; a.z óbecsei klub titkára azt irta a szege
di vezetőségnek, hogv a csapat látogasson el
Becsére is, öt mérkőzést
garantál
az enviH
tesnek a
Vajdaságban.
A Szeged FC még szerdán elküldte a választ
óbecsére, hogv miiven feltételek mellett hai
landó esap&tát a. Vajdaságban szerepeltetni

Eladó a III. kerület csapata... A sulvo;
anyagi helyzetben levő profi klubok közül "tn
Ián a III. kerület áll a legrosszabban. A veze
tőség most olyan lépésre szánta magát, ami a
professzionizmus fennállása óta nem fordult
elő: átadólistára tette az egész csapatot. A vezetők kijelentették, hogy a klub nem bírja a
jelenlegi rezsit és kénytelen megválni játékosaitól, akiket amatőrökkel és olcsóbb futballistákkal akar pótolni. Hogy az u j együttessel hogyan állja meg az újlaki csapat a helvét a ligában, az egyelőre — kérdés.
Vasárnap: Sz. Máv.—KTK — Hódmezővásárhe.
lyen. A „Iefekvési ügyből" _ lefekvés lett az egyesbíró szériát és elrendelték az Sz. Máv.—KTK mérkőzés ujrajátszását, miután több játékost, vezetőt,
sőt még a feljelentő SzTE-t is megbüntették. A
nagy érdeklődéssel várt meccset semleges pályán,
Hódmezővásárhelyen vasárnap rendezik meg. Bár
az egvesbiró ítéletét az Sz Máv. megfellebbezi, a
mérkőzést vasárnap minden körülmények közö'f
le bell játszani
Csapatösszeállítás! gondok a SzAK-ban. Kellemetlenül érintette a SzAK-ot az MLSz-nek a?
az ismeretes intézkedése, hogy a Corinthiándij döntőjét már vasárnap le kell játszania Salgótarjánban. A váratlan kitűzésre a SzAK nem
számított, azt remélte, a játékra csak akkor
kerül sor, ha a Szeged FC hazaérkezik túrájáról és a döntőn már A l b e r t e t és Ba r ó t i t
is szerepel telheti. Ebben a számításában csalódott és most nemigen tudja, hogyan áll ki vasárnap a kitűnő SBTC ellen, inert a tokodiak
elleni meccsen tőbb futballistája megsérült
Ebben a pillanatban sérült Solymár és Papp
Amig azonban ezeknek a sérülése vasárnapié
rendbüjöhet, addig Bíró és Bárdi játéka elé akadályok gördültek. A két futballista közölte a
vezetőséggel, hogy hivatali elfoglaltsága miatt
nem állhat vasárnap a csapat rendelkezéseit-.
Ilyen körülmények között a SzAK vezetős
nem is tudja, milyen összetételű csapatét <=zi <•
peltet vasárnap Salgótarjánban. Elhalaszk'isi
nem is gondolhat, mórt a Salgótarjáni BTC
az .amelvik a meccsnek vasárnapi kitűzését fo>
szirozta. Most abban ren ¿nykednek a S ' M
ban, hogy vasárnapig hazaérkezik a Szeged !•'
a túráról és ebben az cetben Baróti és AH m
rendelkezésre állhat. A SzAK nak egvébl
súlyos anyagi terheket leltnt a Corinthián-di
ban való részvétel; közel 360 per.,sőt fizettek • <
a tokodiak elleni meccsre és a Salgótarjánon
való utazás is iclentós ös- »:tget fog f e l e m é s z t i
Hogy ilyen körülmények között mégis részt
vesz a SzAK a Corinthiián-dijban, azt sportszc
retete és a tradíció miatt teszi. A sport ma már
csak a tradicióből és a lelkesedésből é l . . .

Csütörtökön: próbajátékotok? A SzAK-nak" a
Corinthián.dij döntőjére való készülődését a Szeged FC vezetősége felhasználja arra, hogy a
tréningen több próbajátébost szerepeltessen. Ezért
berendelt vidékrőj néhány futballistát Amig Szegeden játékosokat próbálnak ki, addig Budapesten
at egyik vezető tárgyalásokat folytat kát o*arezxiz A NTA1 ay. tllpt. tasA táJTal, akiket feltétlenül aieg «kar szerezni a sseeeoe Ingatlanforgalmi Irodája gedi csapat számára. A vezető szerdán délután
fOF tírv. bejegyzett oég Sze- utazott ej Budapestre.
red, SadebooyMdt * L emelet
balra (Szeged Ceosgridl Tkp^s
A Va»nta« atlétát és u«*ói szombaton i t vasárMr azékbtra Tel i8->0.
nap Szolnokon szerepéinek, ahol az országos vasutas atlétikai bajnokságokat, illetve a folyamliaj, Z S Ó
nokságot rendezik meg
A folyambajnokságban.
a Vasutas szenior és ifjúsági csapata szerepel
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D í I
Penlekig he kell jelenteni az olimpai stalétal'úfás résztvevőit. Nagy gondot okoz az allélikai szövetség déli kerületének az olimpiai
fáklvastaféta tagjainak kijelölése, mert közel
IÍM1 futóra van szükség. Futót még lehet találni,
de nem mindenki tud 1 kilométert mazimum
1 perc .57 másodperc alatt abszolválni. Ugyanis
a szövetség rendelkezése értelmében, hogy fennakadás ne álljon be, a déli futóknak a 165 kilométeres távot 14 óra 30 perc alatt kell abszolválni. A szövetség felhívja az egyesületeket,
hogy a stafétában résztvevő futóit csütörtökön
és pénteken délután 4—6 óráig az alszövetségnek jelentsék be.
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T ő z s d e
Budapesti értéktőzsde zárlat. Barátságos hangzattal, élénk forgalommal nyitott a mai tőzsde.
A kedvező megítélés következtében már az üzletidő
elején a kereslet volt többségben és igy a legtöbb részvény árfolyama felfelé alakult. A tőzsdeidő alatt beérkezett vételi megbízások a barátságos hangulatot még jobban alá támasztották.
Mivel a spekuláció Is élénk tevékenységet fejtett
ki, az árak tovább emelkedtek. Az értéktőzsdén az
érdeklődés előterében a bánya- és vasipari részvények állottak, Kőszén, Salgó, Urikányi, Rimavalamint a Ganz részvény, amelyek véleményes
vásárlásokra számottevő árnyereséget értek el. A
Magyar Cukor részvény kissé elhanyagolt maradt.
A tőzsde barátságos irányzattal, árnyereséggel
zárt. Magyar Nemzeti Bank 180.50. Kőszén 417,
Ganz ZÍ.5Ö, Izzó 191, Szegedi kenderfonógyár —.
Zfiriehi devizazárlat. Páris 20.24 egynegyed,
London 15.35 egynegyed, Newvork 305.25, Brüsszel
51.60, Milánó 24.10, Madrid "41.925. Amszterdam
208.25. Berlin 123.20. Schilling 57.70. Prága 12.69,
Varsó 57.70, Belgrád 7.00, Athén 2.90. Bukarest
250.
A Magvar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 1695-17.15, dán kor. 75.60-76,10, belg3
56.90-57.50, cseh kor. 13.30-14.20. dinár 7.807.95, dollár 336.00-340.00, svéd kor. 87.20-88.10,
kanadai dollár 330.00-340.00, francia Irank ^ 3 0 22.50, hollandi forint 229.85-231.85, lengyel zlotv
67.75-61 45. leva 4.00-4.15, leu 2.80-300. lira
29.90—30.25, (500 és 1000 lírás bankjegyek kivételével), német márka —.—, norvég korona 84.85—
8575. osztrák schilling 80 00-80 70, svájci frank
110.70-111.70
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
Ruza tiszai ó 77 kg-os 14.95—15.15, 78 kg-os 15.10—
I5.:<0. 79 kg-os 15.25-15.15, 80 kg.os 15.45-15.70,
felsőtiszai ó 77 kg-os 14.85—15.05, 78 kg-os 15.00—
15.20, 79 kg-os 15.15—15.35, 80 kg-os 15.30-15.50,
dunatiszai 77 kg-os ó 14.85-15.05, 78 kg-os 15.001520, 79 kg-os 15.15-15.35, 80 kg-os 15.30-15.45,
tiszai uj 77 kg-os 14.35—14.60, 78 kg-os 14.50—14.75,
79 kg-os 11.65—14.90. 80 kg-os 14.75—15.00, felsőtiszai uj 77 kg-os 14.25—14.40. 78 kg-os 14,40-14.55,
79 kg-os 14.55—14.70, 80 kg-os 14.65—14.80, Pestvidéki rozs 9.80—10.00. egyéb 10.10—10.10. takarmány
árpa la 10.60-10.00, zab I. 16.90—17.10, tengeri
12.05—12.25.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat szilárd. Buza Jul. 104.75 (102 egvnyolcad), szept. 104
hétnyolcad—ötnyolcad
(102 háromnyolcad—egvnyolcad (102 háromnyolcad—egynegyed), dec. 105
hétnvolcad—háromnegyed (103.75—fél).
Tengeri
jul. 85 (82.75), szept. 83 (80), dec. 77.25 (73). Zab
jul. 37.5 (36 egynyolcad\ szept. 38.5 (37 egvnyolcad)
dec. 39 hétnvolcad (38.5). Bozs jul. 72 egynvolead
'R9.5), szeplő 71 ötnyolcad (60), dec. 72.75).
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR

JÓZSEF.

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt-nál, Szeged.
Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR.
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Csak a Kató lelke fogott gyanút, A tábori posta nem kiméleteskedik, nem
füllent.
Kamocsayékat félrevezeti valami
jóakaratú
csalafintaság. Talán a sógor? Elmenjek hozzá tudakozódni? És ha a sógor ezzel fizet ki:
— Bocsánat, asszonyom, ez a mi családi
ügyünk. Ha Kálmán felől valami közelebbit
akar, tessék
a Vöröskereszthez
fordulni,
vagy — ami legbiztosabb, magánál a hadnagy urnái érdeklődni.
Nem lehet itt egyebet tenni, mint várni,
remélni, bizni és tovább gyötrődni.
De sokáig hurcolkodnak azok a Kálmánék!...
Kató éppen az ablaknál állt, amikor ott
bicegett el a tanyai szomszédjuk katona-fia.
Talán ez is tud valamit.'
— Miska, jöjjön csak!
— Parancsoljon, kisasszony, b o c s á n a t . . :
Hallottam, hogy férjhez tetszett menni,
— M i volt a maguk tábori postájuk?
— A hatvanas.
— Hát most?
— Most is az.
— Ismert idevalósi tisztet?
— Többeket. Józsa kapitány urat, Szathmáry főhadnagy urat.
— Hát Kamocsay Kálmán hadnagyot?
— Ő nem a mi századunknál volt.
— Mit tud róla?
Elmondta szegény nagyon körülményesen,
amit tudott. Éjszaka volt. A zászlóaljparancsnok ur vagy benigott vagy megőrült. A saját szakállára éjjeli támadást rendelt el az
oroszok ellen. A z
oroszok
huncutkodtak:
megnyitották a frontot, beeresztették a mieinkben, mikor ezek jó mélyen bent voltak,
két oldalról tüz alá fogták őket. Szerencsés
volt, aki vissza tudott jutni a fedezékbe. A
legtöbbje otthagyta a fogát vagy hadifogoly
lett.
— A Kamocsay hadnagy ur is?
— Azt már ő tudja. Annyi bizonyos, hogy
a mi maradék zászlóaljunkhoz nem került
vissza.
— El is eshetett?
— Nagyon könnyen.
A sebesülteket
a
muszkák szedték össze. A halottakat is ők
takarították el.
— Ugy irták onnan, hogy Kamocsay hadnagy eltűnt.
— El, mert nem jött vissza vagy háromszázad magával együtt. Én is majd ott hagytam a fogam: meglőttek a nyavalyások.
— Visszamegy még?
— Aligha. A jobblábam alkalmasint nyomorék marad.
Kató visszabújhatott a pamlag
sarkába.
Tehát mégis igaz: Kálmánt eltűnt, talán örökre eltűnt. Ezeket a Kamocsayékat bolondítja
valaki. De jó ember l e h e t ! . . .
Már az őszi rózsák nyiladoztak. Itt van már
a Halottak-napja is. Kiknek adjon
virágot?
Kikért égessen gyertyát az itthon szorongó
lélek? Akik szépen, nyugodtan itthon pihennek a temetőben, akiket kedveseik
zokogó
gyűrűjétől körülvetten tettek örökös nyugalomra, akiknek sirhantja fölött
zavartalanul
virraszthat a kegyelet, vagy azokért is, akik
elmentek délcegen, fiatalon és nem ér idáig
most már a hir felőlük, hogy élnek-e, halnak-e? N a p támad, nap nyugszik
egymás
után, fut az idő megállás nélkül és nincs egy
perce, amely elárulná, hogy a fölkelő
nap,
a leáldozó nap eleven testüket, vagy
hűlt
poraikat fedő rögöket aranyozza-e? Rejtelmes éjszaka, te sugd el a sorsuk titkát a
nappal síró, éjjel gyötrődő léleknek.
Eltűnt és eltűnt! — sikoltja a nappal és az
éjszaka. Hová. mprre?

A nappal, az éjszaka nem ád feleletet.
— K^rem ez igy van — magyarázták illetékes helyen a már bolondmódra
futkosó
Elemérnek. Ezt a dolgot nem lehet siettetni. Hosszú, nagyon hosszú idő beletelhetik,
amig a láthatatlan, ismeretlen akadályok legyőzésével megbizható hírt hallgatunk
a
hadnagy ur sorsáról. Háború van, kérem, nem
szabad kétségbeesni. A z erős hit itthon ma
annyit ér, mint a fegyver a fronton. Tetszik érteni? ő még csak eltűnt, aki visszajöhet holnap, holnapután, vagy akkor, amikor, de visszajöhet.
— Ha meg nem halt, kéremalássan.
— Arról is tudnánk, vagy tudni fog\mk
annak idején. Ismétlem, csak semmi kétségbeesés. Ajánlom magamat!
No, Elemér, menj haza és szavald el ezt a
fájdalmában bugó anyának
a lélektelenül,
álomkoros módra jövő-menő
testvéreknek,
hogy fölszáradjanak az ő könnyeik, hogy
újra reménység, bizakodás és vidámság költözzék az ő sziveikbe.
Próbáld Elemér, hiszen jó komédiás vagy!
N e m egy vidéki városban arattál már nyíltszíni tapsot. Vagy jobb festő vagy, mint színész? Hát fessél az ő szemeik elé képeket a
Kálmán mostani helyzetéről. Fessél neki piros arcot, mosolygó szemeket, daliás alakot,
arany csillagokat a gallérjára, csillogó kitüntetéseket a mellére. Rajzold meg őt abban a
pillanatban, amikor a kapu kilincsére teszi a
kezét és bekurjant:
— Itthon vagyok édes anyám!
(Folyt, köv.)

APRÓHIRDETÉSEK
Oktatás
Német társalgási órákat vennék. Ajánlatokat. „Naponta
másfél
órát" jeligén kiadóba.

UJ magánház, kisebbsze
rü, a Retek uccában —
azonnal bérbe kiadó —
vagy eladó. Családtalan
nak. Tud Retek n. 15.
Műhelynek,
üzletnek,
raktárnak alkalmas nagyobb helyiség
Mars
tér mellett, Szent Gellért u. 2. kiadó.

Mindenes főzünő,
kinek
jó bizonyítványai vannak, jelentkezzék. Petőfi Sándor sugárul 23,
földszint utolsó ajtó.
Ügyes varróleány azon
nal felvétetik. Lechnertér 7.
Ügyes kézileány, esetleg (betanítok fehérnemühez) felvétetik. Fehérnemükészitő, Feketesas u. 21.

"árasra™

Megvetelre keresek
szerb könyveket, folyóiratokat és természettudományi közlönyöket be
kötve. Hungária antikvárium Szeged, Batthyány ucca 2. szám.
Élelmiszerüzlet sürgősen eladó. K á l m á n uccu 11.

ELADÓ
•egv szép ebédlőszeki
rény a hozzávaló tálalóval, egy fehér tükrös, 2 oldalt szövettel
bevont
előszobafal,
egy fekete könyvszekrény, egy fekete faragott lábu
kerekasztal
és egy teljesen uj por»zivógép. Megtekinthető
Széchenyi-tér 8., I. e.
8. ajtó.'
Legmagasabb árat fizetek használt tárgyakért
és ruhákért. Csehó, —
Attila u. 8.
Jökarban lévő szobaventillátort keresek. —
Ajánlatok Tisza Lajoskörút 27, földszint 2.
Eladó ház minden elfogadható árért. Somogyi
telep 8. u. 418. Ugyanolt
fűszerbe rendezés,
tizedesmérleg, eladó.
Ónémet faragott ebédlő kitűnő
állapotban
helyszűke miatt sürgősen eladó. Maros u. 27.
KÜLÖNFÉLÉK
Kérem azt
megtalálót,
este arany
megtalálta,
részesítem.
sugárut 19

a becsületes
aki
kedd
karkötőm
jutalomban
Vásárhelyi,
sz. Szabó.

Egy férfikabát, melyben fontos iratok voltak, elveszett, becsületes megtaláló jutalom
ellenében adja át Kossuth-u. 23. sz. alatt.

