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CSÜlÖfíÖk

n jobb kéz és a iobb jövő
Az ünnep Jelentőségét az ünnepelt esemény aktualitásának mértéke szabja m e g .
Minél inkább tagjuk, vagy érezzük aktuálisnak az ünnepelt eseményt, annál őszintébben érezzük át az ünnep jelentőségét is.
Szent István napja a nemzet kegyeletes érzésének legőszintébb ünnepe s nem lehetne
az, ha a nemzeti közérzés nem tartaná k o r s z e r ű n e k , m a i n a k mindazt, amit Szent
István politikája megalkotott.
S talán minden p o l i t i k a i alkotása között első helyre kell helyezni nem múló korszerűségében, örökaktuálitásában s történelm i hatásában azt a müvét, amivel á l l a m a l k o t ó e r ő v é emelte a t ö r z s i ö s s z e t a r t o z á s t , az addig csak inkább atyafiságos kohéziót. A magyarság államalkotó erejét eléggé ünnepelték már szónoklatok és vezércikkek, de volt-e már valaki, aki ennek az
erőnek — h a lehetne mondani — , történelem-fizikai tulajdonságait, eredetét, összetételét s hatáseszözeit kivizsgálta? Az államalkotó erőt inkább csak eredményében látjuk,
mint funkciójában, ámbár el kell mondani
azt is, hogy a magyarság államalkotó erejének ünneplése akkor kezdődött még s egy
helytelen, talán katasztrofális nemzeti politika alapjai közé akkor került, amikor még
kikezdetlen volt a Szent István-i birodalom
történelmi és geográfai egysége. H a a mai
kor s a mai nemzedék ünnepli a magyarság
államalkotó erejét, a trianoni szörnyű sors
könnyen elronthatja a legffellengzőbb ünnep
hangulatát is. Államalkotó erő nem tör szét
országokat, államalkotó erő épségben
őrzi
meg rábizott politikai és geográfiai egységet. A z álamalkotó ünnepén nekünk nem ünnepelnünk, de gyászolnunk kellene s szinte
megválaszolhatalan az a kérdés, hogy a magyar nép „zivataros századaiban" miért kereste az államalkotó nagy királyt, ha most
nem keresi? A „magyaroknak tündöklő csillagát" soha több joggal és soha mélyebb keserűséggel nem lehetett hívogatni a kétségbeesés feneketlenül sötét egére, mint most
az összetört ország összetört lelkű népének
s ha a magyar népnek nem volna fohásza
első királyához, most megszületne vágyból
és reményből, emlékből és kétségbeesésből
a fohászkodás ahhoz, aki „volt valaha országunk istápja."
Árpád megalapította a h o n t , István megalapította az á l l a m o t . Árpád f ö l d r a j z i
e g y s é g e t adott n é p é n e k , István p o litikai
egységet
adott
nemzetének. Á r p á d t ó l I s t v á n i g a h a z á b ó l
á l l a m l e t t s a n é p b ő l n e m z e t . Egy
lazán patriarchális fejedelemségből
államot
és nemzetet kovácsolt István király államalkotó ereje. Ez az erő Szent István ereje volt,
nem a mienk. Alkotását az alkotó ereje és
tekintélye tartotta életben, a nemzetre csak
az a feladat várt, hogy őrzője legyen Szent
István alkotásának s annak az államalkotó
erőnek, melyet a szentistváni
államalkotás
kisugárzott magából S amíg ez a nemzet tanításait követni tudta, addig nem is fenyegette veszély azt, amit Szent István ereje, tudása és bölcsesége teremtett. Az egynyelvű
nép nem lehet erős, tanította Szent István s
amíg m i nem a természetes beolvasztással,
de sürgető, türelmetlen, sebeket
osztogató
politika elfogultságával nem váltunk engedetlenekké a szentistváni
hagyományokhoz,
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addig gyönge volt minden kívülről ható és
A magyar irredentának, ha egyszeT ködös
minden centrifugális erő ahhoz, hogy ki- és vérbő fantáziájú — terminuskitüzések hekezdje Szent István birodalmának történelmi, lyébe eredményeket igérő, gyakorlati küznemzeti és földrajzi egységét. A világhábo- delmet akarunk tenni, vissza kell térni Szent
rú előtti félévszázad azonban elég idő, elég István politikájához, nemcsak a j o b b k é z — ko r s z a k volt ahhoz, hogy a maga gyön- h e z , hanem a z e g é s z e m b e r h e z , egész
gítő, atomizáló, széthúzást teremtő politiká- királyhoz, egész alkotáshoz. A mai szellem
ját népszerűsítse a szentistváni összefogás, helyébe a szentistváni szellemet kell tenni, n
ásszetereltség és egybeolvasztás k a t e g o
mindenki ellen mindenki harca helyébe a
r i k u s i m p e r a t í v u s z - ival
szemben. mindenkivel béke örök, éltető, alkotó és teEgy v i l á g t ö r t é n e l m i a t o m r o m b o- remtő szellemét. A test a szellem hajléka s
1 á s t végeztünk a fizikai atomormbolás föl- ha karjuk helyreállítani a régi hajlékot, állíttalálása előtt. Minden szétrombolt atom kí- suk előbb helyre a régi szellemet is. A romsértetiesen nagy erőket szabadit fel, — ta- boló gyülölét helyébe az alkotó szeretetet és
nítja a fizika és bizonyította a magunk keépítő összetartást kell tennünk, h a nemcsak
serű sorsa. A fohászból siralom lett „óh, a j o b b k é z t akarjuk ünnepelni, hanem
hol vagy magyarok tündöklő csillaga" és sír- egész embert, egész királyt, egész országot,
juk tovább apáink fohászát: hol van az, amit egész nemezetet és egész jövendőt.
alkottál, hol van gyönyörű egysége állaA főbb kéz mutatja az utat a főbb fövő felé.
munknak és nemzetünknek?

A felkelők
éltalános támadást Indítottak
Irun és San Sebastian ellen

Elkeseredett torlaszharcokra készülnek a két ostromlott város uccáin
— A spanyol polgárháború uj véres fejezete — Anglia és Belgium
megtiltotta a fegyverszállítást — Németország elégtételt kér az
óceánjáró feltartóztatása miatt
Paris, augusztus 19. A spanyol polgárháborúban még most sem történt enyhülés, vagy
valamilyen kísérlet a kibontakozás felé, a kegyetlenkedések és testvérharcok megszüntetésére. Egyelőre ugy látszik, hogy a felkelők vannak fölényben, de nekik is nehézségeik vannak
av: Höiiyomulásbiin.
Ilendayei jelentés szerint a kormány ágyúi
elsülyesztették a felkelők egvik csatahajóját, a
„Cervera Admirálist". A legádázabb harcok
jelenleg San Sebastian és Irun körül folynak.

bastian és Irun ellen indítottak. A felkelők
kedden ismételten megtámadták a kormánycsapatokat. Ugyanakkor a felkelők oldalán
harcoló Almirante Cervera és Espana cirkálók
állandóan tüz alatt tartották San Sebastiant és
Irunt. A két hadihajó ágyúzása súlyos károkat
okozott az ostromlott városokban. Az Irun
előtt levő Guadelupe erődöt nem kevesebb,
mint ötven találat érte. Sam Sebastianban a
gránátok nagv része a város uccáin robbant
fel

Katalónia elszakad
BarrikádMrcra készülnek
Spanyolországtól Irunban és San Sebastianban
Paris, augusztus 19. A Figaro jelentése szerint Barcelonában komolyan foglalkoznak azzal a tervvel, hogy Madrid eleste után Katalónia nyomban független állammá
nyilvánítja
magát. Az u j állam a népek önrendelkezési jógára hivatkozva, alakulna meg, mindjárt belépne a Népszövetségbe is. Ebben az esetben a
katalán kormány a Népszövetség közbelépését
kérhetné a támadók ellen, ha á felkelők Barcelona ellen nyomulnának.

Off@ii.ziva Irun és
San Sebastian elSen

Páris, augusztus 19- A Paris Soir jelentése
szerint a felkelők San Sebastian és Irun felé
egyaránt általános támadást indítottak. Az
idegenlégió egy ezredét is San Sebastian ellen
vezényelték. A várost jelenleg három hadoszlop fogja körül. A külvárosok már a felkelők
tüzelése alatt állanak, az ueeai harcok immár
elkerülhetetlenek. A francia határ vonalát teljesen elzárták.
Irun uceái készülnek a torlaszharcokra. Az
uccai torlaszoknál a legkülönbözőbb életkorú
emberek gyűlnek össze. Az éjszaka folyamán
néhány ezer polgárőrt küldtek a kormány csapataihoz, akiket az Trun—San Sebastian vonal megvédésére osztottak be.
Az Ewening Standard jelenti, bogv elkeseredett uccai harcok duhnak. A milícia San Sehastian határában levő állásaiból visszavonul.
A felkelő csapatok három oldalról szorongatják
San Sebastiant.

Paris, augusztus 19. Az Havas Iroda hendayei tudósítója jelenti: A felkelők a kora reggeli óráktól kezdve rendkívül heves támadást
vezetnek Irun ellen. Csapataik az éjszaka folvamán felvonultak és elfoglalták a környező hegyeket A sürü puskatüzbe az ágyuk is beleszólnak. A csata valószínűleg hosszán el fog
húzódni, mert a kormánycsapatok védelmi állásai erősek és a katonák készek a végsőkig
kitartani. Az asszonyokat és a gyermekeket csoporlo'san a francia határra szállítják, hogy
Madrid, augusztus 19. A hadügyminisztészükség esetén át tudjanak meneküini Franrium a következő közleményt adta ki:
ciaországba.
— A medellini ütközet a kormánycsapatok
Az angol lapok részletes jelentésekben szá- győzelmével végződött. A csata során nagymolnak be arrról a nagyszabású támadásról, számú mór foglvot ejtettünk.
áiuetvet a spanyol felkelők csapatai San SeA hadügyminiszter közli: A huescai és sara-

Madridi jelentés kormánycsapatok győzelméről
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Bejárat knou alatt ii.
gosai frontszakaszon igen erős volt a kormányrepülők tevékenysége Terunelben Valenciából
jövő oszlopaink győzelmesen vonulnak előre.
Guipuzcoábsn a helyzet változatlan.

Belgium megtiltja
a fegyverszállítást

Brüsszel, augusztus 19. A belga minisztertanács hosszas tanácskozás
után
elhatározta,
hogy ujabb intézkedésekkel még jobban megszigorítja a Spanyolország felé irányuló fegyver- és municióklvlteli tilalmat
Az intézkedések célja, hogy megakadályozzanak minden
repülőgép-, vagy hajnszállitást Spanyolországhit és hogy tranzitáruként se lehessen Belgiumon keresztül ilyen szállítást végrehajtani.

Anglia is ettiltotta
a fegyverszállítást
l/Ondon, augtisztus 19. A kereskedelmi minisztérium a mai napon eltiltott minden fegyver, robbanóanyag és répiilógépszáHitást Spanyolország irányába.

Olaszország a semlegesség
álláspontján áll

Róma, augusztus 19. Hivatalosan cáfolják
•t/okat a külföldön elterjedt hireket, amelyek
a spanyol eseményekkel kapcsolatos háborús
előkészületekről szólnak. Hivatalos helyen kijelentették, hogy ezek a hirek légből kapottak,
meri Olaszország a teljes semlegesség álláspontján van.

Berlin elégtételt kér
a „Kamerun" átkutatásáért
Berlin, augusztus 19. A Kamerun gőzösnek
i gy spanyol
tengeralattjáró-cirkáló
részéről
történt átkutatását súlyos esetnek mondják
IVrlinben. Félhivatalos körök szerinl az esemény
nem a spanyol fennhatóság alatt álló vizeken
történt, miért is ez beleütközik a tengerek szabadságának elvébe, házkutatást -legfeljebb háborúban foganatosíthatnak. A néínet kormányzat elhatározta, hogy elégtételt kéT. Hitlert tájékoztatni fogják az eseményekről.

Szerelem a D u n a k ö z e p é n
Irta SZEKULA JENŐ
Kissé fáradtan eveztünk lefelé a Dunán, a hajnali derengésben. Onszinü, megsűrűsödött víztükörbe, gérádzó karikákat lehelt a délről gerjedő
szellő. Almosán és csapzottan meredtek felénk erdőkoszoruzta hegyek felhőkben fürösztött üstökéi,
rosszkedvűek voltunk mind a ketten és a kietlen
csöndben, a lassú evezőcsapások nyomán, a víz
löté halk, álomszerű és majdnem zenei hangokiat
hallatott, mint mikor valaki könnyed kézzel a
lant húrjait pöngeti
Szomjas vagyok! — mondtam « társamnak.
— Majd n parti kocsmánál kikötünk és megreggelizünk, — vigasztalt a barátom.
Hol * kocsmai — tűnődtem, riadtan körültekingetve, az ember nem lakta, néptelen vidéken.
— Egy óra múlva odaérünk... csak jobban
meg kell nyomni a lapátot.
— Addig szomjan halok! — nyöszörögtem.
— Hát itt a Duna . . . igyál.
— A viz fertőzött lehet... nem merek!
— De nem birtam ellenállni a vágynak. Fébér
vászonsapkámat alámerítettem
az övegszinüen
víirüsödő árba. De csak egy kortyot nyeltem,
hogy égő és szikkadt ínyemet megnedvesítsem
— Kegyetlenül rosszul érzem magam, pajtás
— rebegtem, mig lankadtan nyúlok * lapát után.
Szabad vizeken kalandozgató evezősök módjára. immár hetedik napja bolvontgunk a Dunán, társammal, Bakti I * jóssal, a jeles versenyevézőssel, mig a vízparton aludtunk, ponyvákban takaród zr». vagy elhagyatott téglaégető kemencék
és őrházak omalflékaí alatt tazódtunk meg s néh» horgásztunk is, hogy sovánv konyhánkit fölfrissítsük. De tagnap ót« valami furcsa rlatftttség és bágyadtság vett erőt rajtam. Testem ludhfcrös a fázástól, fogam minduntalan e.grbékocc.an,
a fkamat borzomra s remegteti, a bőröm hámlik.
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II kormányzó
Szent István-napi kézirata

Hála az olimpiai
győzteseknek

Szent István halála 900-lk évfordulójának megünnepléséről, az esztergomi
palota resfaurálásáról és a székesfehérvári országgyűlés Összehívásáról

Budapeaugusztus
19 HÓman
Bálin* kultuszminiszter kijelentette, hogv az olimpiai
bajnokok 6or6át nagy figyelemmel kíséri és
azokat segíteni kell a? eletben való elhelyezés
tekintetében Mindig
a legnagyobb
készségnél áll rendelkezésükre.
Végül kijelentette,
hogy az WíO-es
tokiói
olimpiai
játékokra
el
fogúink menni, az öx*zes esélyes
versenyzők.
Harangi
Imre olimpiai ökölvívó bajnok a
miniszterelnök óhn iának megfelelően a lénilnm
furataiban
kap végleges
állást.
Olimpiai győzteseink sorában hárman tannak, akiket a Máv. magáénak tekint. Csik Fe
renc ezigorlóorvos a Máv. betegségbiztosítási
intézetének kórházában leckekönvves gvakor
latát végzi. Palotás
József a nyugati pálvaudvaron ideiglenes munkás, Elek
Ilona pedig
a Máv. hivatalos menet jegyirodájában (IBHSz)
alkalmi idegenvezető. A Máv. igazgatópáaának
elnöke, Senn Ottó államtitkár, méltányolva azt
a nagy szolgálatot, amit a vasút olimpikonjai
a magyar nemzet dicsőségének öregbitésére az
egész világ színe előtt
tettek,
intézkedett,
hogv Csik Ferenc szigorlóorvos a Máv. kórházában orvosgyakornoknak
alkalmaztassák.
Palotás József ideiglenes munkás végleges
állásba segédtisztté,
Elek Tlona pedig a Máv. hí;
vatalos menetjegyirodájáhan az eddifri alkalmi
foglalkozta!á.-; helyett állandóan
alkalmazóit
tisztviselővé
kineveztessék.
A Moziegyesilletek
választmánya
esrvhangu
lelkesedéssel Elhatározta, hogv
az
olimpiai
egyéni és rxaprVgyőzteseknek
a mozisok
hálája'jeléül
egy évre szóló
tiszteletjegyet
ajánl
fel, amellyel szabadon járhatnak az egváíület
kötelékébe tartozó
bárnvlv
mozgóképszínházba.

Budapest, augusztus 19. A hivatalos lap augusztus 20-i szama a következő légfelsőbb kéziratot közli:
„Kedves vitéz Gömbös! Ezeréves történelmünknek a honfoglalás méllett legkimagaslóbb
mozzanata Szent István király
államszerző
munkássága, a keresztény magyar királyság és
a magyar nemzet-állam megalapítása, a nemzet alkotmányos önkormányzatának alapjául
szolgáló intézményes királyi tanács, a székesfehérvári törvénynap, a királyi vármegyék
életrehivása, az egyházi, világi, katonai, közigazgatás és a törvénykezés megszervezése, a
gazdasági és kulturális fejlődés megalapozása
egytől-egyig a honfoglaló Árpád "fejedelem
nemzetségéből sarjadt első nagy királyunk
müve.
Felhívom azért a magyar királyi kormányt,
hogy Szent István király halálának 900-ik évfordulóján Szent István király emlékének az ő
kivételes egyéniségéhez és a nemzetnek a nagy
királya iránt érzett tiszteletéhez méltó kei élben leendő ünnepségekről gondoskodjék. Különösképen felhívom: gondoskodjék, hogv árpádházi királyaink harmadik Béla
korában
u jjáépiilt és ismét feltárt esztergomi palola
helyreállítási munkálatai 193*. augusztus 15-lg
Szent István halála napjáig befejezéséhez jussanak és a palota felavattassék. hogv az 1938.
augusztus 20-i budapesti Szent István-napi ünnepség kivételeden ünnepélyes keretben tartassék meg, brtgy az országgyűlés két házának
1038. augusztus 21-ik napján Székesfehérvárra,
mint Szent István alapította törvényes napok
székhelyére, Szent István király emlékének
megörökítése céljából leendő összehívása iránt
a törvényes előkészítő lépéseket megtegye."
Kelt Budapesten. 193«. évi augusztus hó 20
napján.
Vitéz Gömbös.
Horthy sk.

/portingek

Csökkent
a bankjegyforgalom
Budapest,
augusztus 19. A Magyar
Nemzeti
Bank bankjegyforgalma az augusztus 15-i kimutatás szerint az augusztus 7-i forgalómmal
szemben 6.7 millió
pengővel
esőkként.

•elyemből, trikóból, dlvaUzlnekben

karom elborítva üszkösszinü égési sebekkel, talán a túlzásba vitt napozástól, amely lángszinüre
festette a bőrt és több helyen fölhólyagoztatta. S
mőst is nyirkos verejték gyöngyözött a homlokomról és dideregtem a hüs hajnalon.
— Beteg vagyok, kis cimbora! Már nem birom
tovább az utat, — rebegtem fogvacogva.
— Huzd be a lapátot! Majd egyedül dolgozom
— nyugtatott meg a társam.
— Csak siess! — könyörögtem neki. Az az érzésem hogy meghalok a csónakban, ha időben nem
viszel emberi födél alá.
Magamra borítottam a takarókat és görnyedeztem a kormányülésen és remegő kézzel megpróbáltam rágyújtani. De g cigaretta is kiesett,
cserepezett, elkéikült ajkam közül. Tompa és fénytelen tekintettel bámultam a kegyetlen halottsrennyesszinü hullámokat, amiket a pitymallat
éledő tüze sem bírt kiszi'nesiteni
A hideglelfs
még mindig megborzongatott.
Merengésemből a társam hangja riasztott föl.
— Azt hiszem, kilyukadt a csónak! — mondta
Bakti.
— Ugyan! — kiáltottam föl ijedten.
— Néd csak... hogy bugyborékol a vlz, a padlólécek alatt!
— Most mit csinálunk?
— Próbálunk elvergődni addig a kis szigetig,
ott majd kifoltozom a csónakfeneket.
Kinos erőlködéssel jutottunk el az alacsony homokzátonyokig éppen utolsó pillanatban, mielőtt
a? elnehezedett csónak végkép elmerült.
Hálóponyváink és zsákjaink szivacsszerüen felpuffadva. már úsztak » vízben
Bakti kiszedegette a padlöléceket és kioblógett« a megsérült csónakot A füzes aljáig vontatta
a lélekre* rt«t t* a m a « primitív szerszámaival
próbálta rendbehozni, nvulós anyággál tómködvé
be a réseket. Én meg leültem egy fa alá r akko.
ra lázam volt, hogy már alig tudtam magamról.

Pollák Testvéreknél

Csak a fogam kattant össze az elmúlhatatlan
reszketéstől és borzongás remegtette tagjaimat
— Miféle sziget ez, Lajos? _ kérdeztem, körültekingetve.
— Névtelen kis folt a Dunán. Tavasszal kiköpi
magából a vizfenék... és ősszel megint elnyeli.
Talán még soha nem is járt erre ember.
Dermedt mozdulattal föltápászkodtam és tétova léptekkel fölkerekedtem, hogy széjjelnézzek a
csöppnyi földterületen. Hirtelen vékony füstoszlopot láttam a tisztás közepéről a felhőkkel tarkított ég felé kanyarodni. „Nini, mégis lakik Itt ember és tüzet rakott," — tűnődtem magamban. Megkettőztettem a lépteimet.
A tüz a part közelében égett, fts íme, megpillantottam egy evezössátrat és annak közelségében egy tüneményes szépségű ifju högyet, amint
a szabad tüz mellett guggolva, éppen kávét főzött.
— Jó reggelt kívánok, kisasszony! — üdvözöltem, sapkámhoz nyúlva, a névtelen sziget Ismeretlen lakóját.
Nem vélaszotl mindjárt, csak rám bámult üve»
ges tekintettel álmosságtól és ijedelemtől fátyolos szemmel. Azután tovább kavargatta a kivét,
köszöntésemet alig észrevehető telbiocentéssel viszonozva.
De én csak tovább kíváncsiskodtam.
— Mióta tartózkodik ezen az elhagyatott szigeten ?
— Képzelje... már huszonnegyedik órája!
pattant föl olyan keserűséggel, mintha már h ó j
napok, vagy éppen évek óta lenne a vízzel árkolí
csöppnyi szigetfolt lakója. — Ide láncolt a sorsj
Nem tudok innen elsrabadúlni. Kivitte a esőnakof;
a» a crazember!
— 'Miféle gazember?
J
— Ifit a vőlefínveT' -- csippent föl, halálrtl
keseredve.
Csdálkozva pillantottam rája. Szénirevaló, haW
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Felboncoliák a dorozsmai dráma
áldozatának holttestét
(A Délmagyarország
munkatársától.) Jelentette a Deimagyarország, hogy kedden reggel borzalmas események játszódtak le Dorozsmán, Temesvári-ut 11. szám alatti házban. G a l l a i József orgonafujtató Magdolna
nevű 18 esztendős gyengeelméjü leányát testvérei, akik ugyancsak gyengeelméjüek, megégették a félszerben. A gyerekek nagy tüzet
raktak szalmából a félszerhen és a lobogó lángok közé tették testvérüket. Gallai Magdolna
oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy nem
tudtak már rajta
segiteni a bőrgyógyászati klinikán és az esti órákban kiszenvedettAz ügyészség szigorú vizsgálatot rendelt el. A

leány holttestét beszállították a törvényszéki
orvostani intézetbe, ahol felboncolták. A vizsgálat igyekszik megállapítani, hogy a szerencsétlen leány tüzhaláláert kit terhel a felelősség, miután a Gallai-gyerekek nem beszámíthatók és igv őket felelősségre vonni nem
lehet tettükért. Ellenben gondatlanság terheli
a szülőket, akik elmegyönge gyerekeiket minden felügyelet nélkül hagyták a lakásban. A
kihallagtott Gallainc azzal védekezik, hogy
kénytelen volt elmenni hazulról, mert neki is
keresnie kellett, mivel férje 27 pengős jövedelméből a hattagú család megélni nem ludotl
volna.

Eckhardt Tibor nagy beszéde
az ellenzék feladatáról

„Nem kell a diktatúra korbácsa" — „Sokkal kellemesebb egy parlamenti vita, mint egy konspiráció" — A belpolitkai helyzet és a titkos választójog
Budapest,
augusztus 19. A Független
Kisgazdapárt
nagyválasztmánva szerdán délelőtt
gyűlést tartott, amelyen Eckhardt
Tibor, a
párt vezére, nagy beszédet mondott. A gyűlést Szijj
Bálint, a párt országos elnöke nyitotta meg. Azt hangoztatta, hogy most van
a legnagyobb
szükség
alkotmánifunk
és a polgári szabadság
védelmére.
Beszólt a multévi
választásokról, amelyeket szerinte a közigazgatási biróság Ítéletei világítottak meg a leghelyesebben. A megnyitó beszéd után
Tildy
Zoltán felolvasta Horthy
Miklós kormánvzóhoz intézett táviratot. A kisgazdapárt hódolatát és ragaszkodását
fejezte ki a
kormányzónak.
Ezután
Eckhardt Tibor
mondotta ¿1 nagy érdeklődéesel kisért beszédét.
Bevezetőben arról szólt, hogy másfél év óta
kemény harcot folytat a kormányzati
szellemmel. A külpolitikai helyzetet
mozgalmasnak

lékonv termetű leány volt, díszes sportjelmezben,
amiben bátran mutatkozhatott volna Bearry Head
napsütötte mólóján vagy bármelyik divatos tenEjerparton. De a haja csapzott és zilált, szája nem
volt rúzzsal kiszinesitve, a strandkosztüm finom
Kelméje teleaggatva tapadó bogánccsal és csatakos az agyagtól, az olyan hölgyek módjára, akik
valami kényszerűség folytán, a szabad é.g alatt
•öltötték az éjszakát.
Mártának hívták és masamód egyik előkelő
pesti divatszalonban. Vőlegényének Elemér a neve és mérlegképes könyvelő. A szipogva elmondott mondatfoszlányokból és sírástól elnyelt szavakból nagynehezen kihámoztam a történteket.
Még. vasárnap délután rándultak ki a szigetre, de
valami csekélységen összevesztek^ mire a vőlegény csónakba pattant és itthagyta a női kényszerű robinzonoskodásra kárhoztatva.
— Szörnyű! — tört ki belőlem a méltatlankodás.
Utolsó fráter lehet az, aki ilyen szép leányt kilesz egy elhagyott szigetre. Csöndesitett. Próbálta védelmébe venni a lovagját.
— Részben magam is oka vagyok ... azt mondtam neki, hogy menjen a pokolba. Ö tehát elment.
Könnyek áztatták valódi drágakövek tiszta tüzére emlékeztető szép szemét.
— A legnagyobb baj. hogy talán az állásomból
is kidobnak. Már két napja nem mutatkoztam az
üzletben.
— Hát mért nem próbált átjutni a- túlsó partra? itt elég keskeny a Duna ága. Vagy nem tud
úszni?
— De tudok. Iskoláslánykoromban dijakat is
nyertem úszóversenyeken. Mégsem mertem megkísérelni az áthatolást. A Duna itt tele van örvényekkel. Nem volt hozzá bátorságom!
Közben lesétáltunk a füzesig, ahol az
izzadó
Bakti még mindig a csónakot foldozgatta,
— Mi kiszabadítjuk innen! — bátorítottam a

mondotta. Sokkal
több történt
annál,
mint
amennyi az újságok hasábjain megjelent. Hangoztatta:, hogy
az a háborús veszély, amely eddig
fennállott, megszűnt.
A bevégzett tények ereje érezteti hatását az
európai politikában, főleg az angol—olasz ellentét elsimulásában é6 a Rajna-vidék megszállásában. örvendetesnek mondotta az osztrák—német megegvezést. Állandónak
tartja
az angol—francia együttműködést.
A római
hármas paktumról szólva kijelentette, hogy
az az elmúlt években megállotta a helvét.
— Az uj európai konstrukció — mondotta
Eckhardt — máris kedvező
hatással
van a
magyar
külpolitikára.
Meg fog szűnni a szomszédállamok lidércnyomása, mert az uj megegyezés nem katonai szövetség, annak erkölcsi
tartalma van. örömmel üdvözli az uj európai
csoportosulást. A római paktum a status quo

reszkető leányt. Hazavisszük a csónakunkon.
— Én még várni szerettem volna — rebegte Robínzon kisasszony bizonytalanul.
— Mire?
— Hátha ő mégis visszajön!
Finom orrcimpái megremegtet szája vonaglott, míg fölkapta a fejét és lesietett a magas homoktorlaszokra, ahonnan sütkérező halászcsérek.'
kerekedtek föl hangos kiáltozással. Kezét szeme
fölé illesztette, hogy jobban lásson.
— Ott n i ! . . . ott megy az Elemér — sikoltott
föl a lángoló víztükör felé mutogatva.
Mint vékony fekete csík kúszott lefelé az ár közepén a csónak. Abban kéksapkás fiatal férfi. A
leány elszánt elhatározással fejest ugrott a nyugtalanul kavargó hullámok közé. Egy pillanatra újra fölbukkant szép feje s rövidre nyesett hajával olyan volt, mint egy ide-oda táncoltatott
aranyszőkére festett labda.
— Mentésére kellene sietni — szóltam a társamra, látva, hogy küzködik a leány az örvények
között vergődve.
— Minek? Ugy úszik ez a gyerek, akár a vidra.
S immár elérte a csónakot, megkapaszkodva a
lélekvesztő farában. A férfi az evezőslapátot
nyújtja és segít csónakba emelni a prüszkölő, hápogó hölgyet.
— Csaló, hitvány gazember! — halljuk a nő panaszos kiáltását.
És ütésre emelkedik fehér ökle. talán hogy lesújtson vele. De a férfi mosolyogva kapja el a
hadonászó kezet és alázatosan megcsókolja:
— Nem kellene beavatkozni? — kérdeztem Baktitól ...
— Fölösleges Hát nem látpd? Szerelmi dráma
a vízen . . ami azonban boldog hepi enddel végződött.
És pipara gyújtva, percekig bámult a fiatal
szerelmesekkel elsuhanó karcsú csónak után.

minőségű pasztőrözött tejs xinből készült

teavaj

10 dkg 30 fillér

a Központi Tejcsarnok rí. fiókjaiban.
(Viszonteladóknak árkedvezmény)

katonai eszközökkel való megmerevítése helyébe az észszerű,
békés fejlődés
lehetőségét
vitte
bele az európai
életbe.
— A trianoni hurkot — emelte fel hangját
Eckhardt — többé nyakunk
körül
rángatni
nem lehet. H a valaki ezt a hurkot tovább akarná húzni, az hanvat fog esni, mert a kötél el
fog szakadni. A kisantant
idejétmúlt
konstrukció. sok tekintetben
diszkreditálta
magát.
Szomszédainknak
legalább olyan érdeke az
észszerű, igazságos és becsületes kompromiszszum a Duna völgyében, mint nekünk.
— Magyarországon nincsen német
veszedelem
— folytatta Eckhardt Tibor. Ez megszűnt
abbam
a pillanatban,
amikor
Ausztria
függetlenségét
biztosították.
Annakidején megmondtam német politikai barátaimnak, hogy osztrák politikájuk káros a német birodalomra és
halálos
veszedelmet
jelent a magyar nemzetre. Igazolva látja azt a nemzeti külpolitikát, amelyet 17
év óta szolgálnak a magyar politikusok.
Ezután áttért a magyar gazdasági, pénzügyi'és szociális kérdésekre és megállapította,
hogy a kormány
gazdaságpolitikája
eredménytelen. Magyarországon, szemben a többi nyugati állammal, a gazdasági javulás olyan csekély, hogy
jóformán nem lehet másról beszélni, mint stagnációról.
Szerinte a kormány több intézkedést
a
javulás
érdekében
elmulasztom.
Hangoztatta, hogy 8
nemzeti vagyon és a jövedelem helytelenül
oszlik meg. A mezőgazdaság jövedelmezőség«
teljesen megszűnt. Ebből származik minden
baj. ebből wed a munkabérek alacsonysága, a
falu népének a nyomora, de ebből következik
az állam bevételeinek csökkenése is.
— A kormány gazdaellenee intézkedéseket
tesz — hangoztatta ezután Eckhardt — . ezt
az állítását a buzakérdéssel kivánja igazolni.
A kormány nem engedi érvénveeülni az országban a világparitásos árat. A gazda nem jön'
jól ki a 14 pengős búzával, enndk az árát legalább 20 pengőre
kellene felemelni.
Nem tud
antiszociálisabb adót elképzelni. mínt ( az őrlési adó, t amelv a legszegényebb népréteget
sújtja.
A túlzott vámvédelemről azt mondotta
Eckhardt, hogy az már nem vámvédelem, hanem behozatali
tilalom.
A falu teljes hitelhiányban él és a bankszervezet a végrehajtó
szerepét tölti be.
A munkanélküliségről szólva kijelentette,
hogy
szükség van a munkanélküli segélyre,
amely ha nincsen, legyen
munkaalkalom.
De
nem adni munkanélküli
segélyt
és nem teremteni munkaalkalmat,
az lehetetlen. Az menti
meg az országot, aki a gazdasági
gutaütöttséget
megszünteti.
A gazdasági helvzet vázolása után a belpolitikára
tért át Eckhaxdt ós kijelentette, hogy
ebben állandó romlást lát. Hivatkozott Gaál
Gaszton egyik mondására, amelv szerint bizalmi válság van az országban. Most ez a bizalmi válság
fokozódik.
A bizalmi válságot elsősorban a becsületes titkos választójog szüntetné meg.
Szólt, ezután a Nep-szervezkedésről. Ez 9
szervezkedés töri a magyar
nép gerincSí
—
Belvárosi Mozi

Csütörtök, péntek

Az én fiam!

Végig maaryaru1 beszélő film. Dráma az anyai
szeretetről. Fősz. Hella MUller
3, 5, 7, 0
Csütörtök, péntek
Széchenyi Mozi

Feltámadás
To ptoj világhírű regényének filmváltozata.
ANNA STEN As FREDERICH MARCH 3.5, 7. 9
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mondotta. Szerinte a mostani rendszer bevezeti a demagógiát.
— A független kisgazdapárt — folvtatta ezután Erkhardt — nrm hajlandó semmiféle
szélsőséges agitáció™. de feladatának tartja az
ArtgAq felvilágosítását. A mai
korniáiiyzáti
«•flds'ef komoly próbál nem bit ki Egyszerűen néin hiszem el. hogv nemzeti politikát ébhén az országban máskép ne lehelne csinálni,
mint errW ' knl és VéRítégétésSél.
Kftkhai tll ezután foglalkozott a spanyolországi és franciaországi viszonyokkal és azt a
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5 CSALA DEZSŐ, Zrínyi ucca 4-©.

következtetést vonta le. hogy csak alkotmányos
és a népre támaszkodó kormányzati rendszer
tud szembeszállni a szélsőségekkel.
— Nekem az S véleményem, hogy sokkal
kellemesebb egy parlamenti vita, mint egv
konspiráció. Kérdezem: erkölcsileg és politikailag jogosult volná-é á diktatúra korbácsával
Végigveml rendszerető és törvénytisztelő népünkön.
Azzal fejezte beszédét, hogy a bélpolitikái
helyzetét csak a titkos választójog megteremtésével lehet nyugvópontra juttatni.

Telefon: 1S-20.

Ismeretlen öngyilkos után
kutat Szegeden
a budapesti rendőrség

(A Délmagyaorrszág munkatársától.) A budapesti főkapitányság értesítette a szegedi
rendőrséget, hogy néhány nappal ezelőtt a POzsonyi-ul 15. szám alatti ház negyedik emeletéről levetette magát az uccára egy ismeretV f e l s z ó r a f ö l v i g y á z z ! E l s ő
B 4 R 4 C S * P I V 4 T H 4 [ Z
len, harminc esztendő körüli férfi és nyomban meghalt.
Zsebében személyazonosságát
igazoló okmányokat nem találtak. Az öngyilkos férfi 170 centiméter magas, borotvált kéü, angol bajuszt viselő, munkáskülsejü emer. A kapóit személyleírás alapján á szegedi
I detektívek felismerni vélték az örtgvilk' ban
i H u f n á a e I János somogyi lelepi borbélyt,
| aki napokkal ezelőtt eltűnt Szegedről és valószinüleg Budapestre távozott. Hufnágel Tánosné a személyleírás után nem ismert rá férjére. ellenben átadta férjének több fényképét
ázzál, hogy abból a pesti rendőrség könnyen
Állandósítja nz OTI Szegeden a t a n o n c o k v a s á r n a p i nyaraltatását
megállapithatja, hogy vájjon Hufnágel ugrott-e le az emeletről, vagy sem A fényképen
indul az akció, minden bizonnyal szélesebb ke
(A Délmaqiiarnrsáa
Moika tár$á0.\
Nékiderült,
hogv Hufnágelnek mülába van, már,
rétek között.
A tanoncok körébén is nagyon
hány héttel píelott 37 Ótyzágos
Társadalompedig á pesti rendőrség nem tétt említést árról,
örülnek a nyaralásnak, kitűnően érzik maglikat
biztosító
Intézet
életrevaló tervet
valósított
hogv az ismeretlen öngyilkos nyomorék lett
és hétről-hétre több a jelentkezők száma. Igen
még: s. tanóníok vasárnapi nyaraltatását. A
volna. Hufftágel fénvképeit mindenesetre^ felméltányos, hogv a felügyeletet az ÖTI állásközpont
mt a rélra a szegedi kerületi
pénztárküídik Pestre, hogv segítségével agnoszkálni
nélküli tanitókkal és tanítónőkkel látja el és tehess,-,
na.k 2728 pengőt
utalt
ki, ebből az összegből
a pnz?nnvi-ilti ism»r»lUti halott*!
minden 25 főre jut egv Mügveln,
700 pengőt a hódmezővásárhelyi. kirendeltség
kapott, több, mirtt kettőezer pedig Szegeden
maradt. Ezideig már három vasárnapi nyaraltat á í t bonyolított le Szegeden az OTI pénztára, első alkalommal, julius 26-án közel négyA Szegedi Meteorologíai Obszervatórium
és székek f IffldOh. IfOrvÁffl f l . ö . J . ¡véndéglíl
száz tanoncot — fele leánvt, féle fiilt — Vittek
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá
él nyaralni. A fiuk Kiskundorozsmán
töltötték
sa 29.2, a legalacsonyabb 16.6 C. A barométer
a vasárnapot, a leányok Algyôre, a Tiszához
adata nullfokrá és tengérszirtfre redukálva
mentek, térmészétesen • megfelelő
felügyelet
reggel 763.3, este 762.1 mm. A levegő páratarmellett.
talma reggel 75, délben 48 százalék. A szél
Augusztus fi én ée 16-án ugyancsak többIránya északkeléti, erőssége 1—2. A lehullott
ttit
t»n<mC6t nyaraltatott a. szegedi O T I .
c«ap«idék mennyisége nyórhban.
eiuttal azonban a, Stefánia. Szövetség ujszéA Meteorologiai Intézet jelenti este t(l órágédí strandján töltötték èl a vasárnapokat. A
kéi. Időjóslat: Élénkebb nyugati ssél, több helegközelebbi
nyarald*
augusztus
28-dn,
vttsér
lyén, kivált ag északi megyékben és valószínap híz. reggel 8 órakor gyülekeznek a jelentnűleg a fővárosban iS zápöresfl és zivatar. A
kezők az OTI Tisza Lajos-köruti székháza
hőmérséklet csRKken.
előtt és reggeli után innen indulnak ki a strandra. A 1?. évnél fiatalabb OTI-tagok részéről a
vasárnapi nyaralásra, még péntek délig lehet
Budapest,
augusztus 19. Halállal véeződő
jelentkezni a pénztárnál.
lövöldözés történt, szerdán reggel a. KomócsiA nyaral tatással kapcsolatban dr. tiaár
nt 37. sz. házban. Ha i órakor két detektív
je.lenő. az OTI szegedi pénztárának igazgatója,
lent, meg a, házban és Kiss Imre asztalossegédet
a következőkét mondotta a
DélmanynrórszágBudapest, augusztus 19. A szerdán lefolyt
kereste. Az asztalossegéd, aki léánváVál és
hak:
folyambajnoki versenyben a férfiak közül H afiával albérletben lakott özvegv Stefaník
Jó— A tanoncok körében nagv az érdeklődés
1 a s s y Olivér győzött, aki csak tegnap tért
zsefnénél, még ágvban volt. Megkérte, engediék.
•\t OTT nyar8ilta.tá.RÍ akciója iránt, mely ezenvissza az olimpíászról. Hőlgyha juók
Tóth
hogv felöltözzék és azután rendelkezésre áll.
liil állandó lesz a nyári hónapokban
A nyara- Ilonka lett. a csapatbajnokságot az I T E nyerte
öltözködés közben revolvert
rántott elő a Szeklást. a Stefánia, ujszegedi
strandián
bonyo- 42 ponttal.
rényből. Ekkor csak az egvik detektív, Horváth
lítjuk le. ezáltal megtakarítjuk
az
utiköliséAntal tartózkodott a szobában, társa kint váilet is eet n megtakarított
összeget a
nyararakozott. Kiss Imre Horváth
Antal
detektivrs
CUKORKA. CSOKOLÁDÉ:
lásban résztvevők
élelmezésére
fordühntjnk.
A
fogta ff rel'nlrert.
elstttöfte.
maid pedig
fínmar
1(1 dkg fflzö és étkező tsokrtlflt^
i'vermekek ugyanis kiadós élelmezésbe részegát a lőtt.
50 ákg cacaópór
—78
iilnrk. A reggeli 4 deci tej és két zsemlye, tíz40 dkg csokoládé pnr
-.88
A súlyosan mágsehésült detektív is előránóraira két darab kenyeret, lekvárt, paprikát
10 ők'g zselé cukorka
—.24
totta, revolverét. A két lövésre berohant
a szoalmát adunk, âz ebéd meleg húsételből, főzebába a kint várakozó
detektív,
vad
lövöldözés
lékből ée tésztából áll, otsonna ugvanesak lek1
eiiftLMlSiiflÉ*:
támadt
ae albérleti
szobában.
Néhánv pillanat
áros ken vér és gyümölcs, a varsora pedig knl
után Horváth
Antal detektív
és Kis* hvré eszli.iszfélè, sait ee kenvér. Egv?egv nyaraló gvev
t Ug málnaszörp
P 1.88
méletlenni
e*ett
össze.
nifk napi ellátása. 1.25—1.30 pengőbe kértil.
t kg kitűnő méz
P 118
t lünk, hogy minél több tanoncot
nvâraltas10 dkg nápolyi
-.18
A két súlyosan sebésült eszméletlen embert
unk az akció keretén belül és erre a célra még
1 drb cea fél kg Figaro blokksnjt
-.48
a Szent István kórházba vitték. Kies Imrét
több. mirtt. è'fcér pengő áll Szegpden.rendelkezédélben a. müt,őbé akarták vinni. Az aszta.lóesére.
10 FILLFRKS OSZTÁLY:
segéd erejének utolsó megfeszítésével egv óvat— A z elmúlt vasárnapi nyaralásra 354-en
lan pillanatban ledobta magát a földr<% aztán
2fí drb szívószál
10
jelentkeztek,
elvesztette eszméletét.
Amikor az operációs
10 (irb irókréta
.10
asztalra tették, meghalt.
Az orvosok megállat drb oldalfésű
•10
sajnálatos
dolog aznhbak.
hogy a
pítása szerint Horváth Antal feléptiltsérr
sinrg
10
2 drb ruhaszárító esipész
immmm
*tázharm*tsok
remény.
niiolrnn
nem jöttek
el. pedig
égéi11 FtLLÉftFS OSZTÁLY
A főkapitányságon kihallgatták o¿v. St.éfatől súlyos kárt
okosak.
niknét. akinek 12 év óta albérlője Kiss Trtire.
11
4 drb stoppoló pamut
Ugyanis a pénztár számított rájuk,, élőre béAz asszonv elmondotta, hogv Kiss Imr^ Ifi
11
Alumínium börótva tál
«zérezttik a szükséges élelmiszert, à 354 számáéves léánya, aki feljelentést
tett ápjá
ellen
H
Alumínium hamutál
ra és éz az anvag kárbaveszétt. A légkőzépDerőszakoskodás miatt, nem is otthon névélkeRugós habver« 1 drb
.1)
f>i nyaralásban már nem is vèhètnèk réézt
rlatf, nagyszülei nevelték, ceák
nemrégiben
ázok. akik igazolatlanul elmaradták.
jött haza, mért nagvRzüléi már nem
bírták
Közölte még az 0 Ï I igazgatója, hogv a
tovább tartani. Nágvón vágvódótt. élménni
nyaralási akciót addig folytatják, amig az érazeaco. CSE^OMICS és K I K ucca J U O K
hazulról. Tálán ezért f a l a M f f a ki á róéeét.
ré a célra szolgáló pénz tart. Jövőre újból meg— Mert a feljelentés csak mese — mondotta
Stefanikné. Három héttel ezelőtt, amikor m e *
Háztartási
cikkek
l e g j o b b beszerzési
helye
Kardos-fesiékUxleil
tette a feljelenttést apja ellen,
eltűnt.

354 SZEGEDI TANONC
BOLDOG VASÁRNAPJA
AZ UJSZEGEDI STRANDON

Az idő
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Venűéglffl maznar asi!afoh

flz asztalossegéd
revolveres harca
a detektívekkel

A íámadft meghalt, az egyik detektív haldoklik

Haiassy megnyerte
a foiyambajnokságot
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Arvizelötti csontokat találtak a Zsidó Menház
egyik szobájának padozata alatt
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán reggel a Zsidó Menház ügyésze, dr. V a j t a Jenő bejelentette a rendőrségen, hogy a
menház átalakítási munkálatai során az egyik
szoba padozata alatt emberi csontokat találtak a munkások. Rendőri bizottság szállott ki
a helyszínre es megállapította, hogy több koponya, lábszárcsont és egyéb csontdarab került felszínre a munkások csákánya nyomán.
A gondnok elmondotta, hogy az egyik szoba
padlóját átalakít:;* végett felszedték és akkor
került elő a sol csontdarab. A rendórorvos
megvizsgálta ezel el a csontokat és megálla-

pította, hogy azok már legalább hatvan-hetven esztendeje lehetnek a földben. Rövidesen
kiderült a csontok eredete is. A menház jegyzőkönyveiből megállapítást nyert, hogy az
épületet negyvenegy esztendővel ezelőtt a régi
ractemrtő felett emelték és valószínű hogv a
csontok is onnan kerültek a ház feltöltéséhez
használt földtömegbe. A gondnok elmondotta,
hogy az udvaron, ha ásnak, gyakran kerülnek
elő csontdarabok. amelyek az árvíz előtti ráctemető maradványai lehetnek Miután bűncselekményre semmi gyanú nincs, a rendőrség a
nyomozást beszüntette.

FérH
és \női
fehérnemtiek,T etelles
kelengyék
s t v é r e k n é l .
készen ¿s rerideté« <
olcsé árak
1
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A város inkasszálja
a szabadtéri hozzájárulást
\ polgármester felhívása

(A Délmagyar< rszág munkatársától.) Jelentette a Délmagyarország, hogy dr. P á l f y
József polgármester a város tehetősebb polgárai
és a szegedi
vállalatok
közül
háromszázat levélben szólított fqj arra, hogy a
szabadtéri előadások költségeihez járuljanak
hozzá, összesen öíezer pengós bevételt vár a
társadalmi hozzájárulásból a polgármester és
azt reméli a város hatósága, hogy ez az öszszeg ennek a hónapnak a folyamán be is folyik á városi főpénztárba.
A felszólító levelek most mentek széjjel. A
levél szövege a következő:
„A varos egész lakossága, különösen a város kereskedői és iparosai részéről elhangzott az a kívánalom, hogy a Szabadtéri Játékokat a város idegenforgalmának előmozdítása és ezáltal a gazdasági élet fellendítése
érdekéből állandósítani kell.
Erre való tekintettel, miután magánérdekeltség a Szabdtéri Játékok folytatólagos rendezését nem vállalta, határozta el a város
hatósága, hogy a folyó évben azokat saját
kezelésében rendezi meg.
Amikor a város hatósága a Szabadtéri Játékoknak saját kezelésében való megrendezését a közgyűlésnek javasolta s
annak költségeit 90.000 pengőben
kérte engedélyezni, számitott arra,
hogy a város társadalma, főként,
annak kereskedői és iparos tagjai
— akik elsősorban élvezik a nagy
idegenforgalom folytán annak előnyeit —, a felmerülő költségekhez
egy méltányos összeggel hozzájárulnak s ez oknál fogva -">000
pengőt irányzott elő társadalmi
adományok ciroén bevételre,
akkor, amikor például Miskolc városában a
társadalom 25.000 pengővel járult az ottani
előadások költségeihez.
Mindezekre való tekintettel arra kérem,
hogy a fentemlilett költségekhez hozzájárulni
szíveskedjék, amely összegért pár napon be
lül megbízottam az összeg felvételét igazoló,
általam aláirt nyugtával jelentkezni fog.
Amenyibcn ezen kérelmem kellő megértésre
nem találna s ennek folytán az előirányzott
összeg nem folyna be, ugy a város hatóságii
kénytelen lesz megfontolás tárgyává tenni,
hogy a jövőben a Szabadtéri Játékokat Szegeden megrendezze-e vagy sem.
Szeged, 19ÍJ6. évi augusztus hó.
Dr. Pálfy József polgármester.
Az érdekellek különféleképen kommentálják
a polgármester felhívását. Akadtak, akik már
be is fizették az összeget, többen azonban a
levél átvétele után nyomban jelentkeztek a
polgármesternél és kijelentették, hogy magas
összegben állapították meg az ő hozzá járulásukat,
mert
a szabadtéri
Játékok ide-

genforgalmának
előnyeit ők nem érezték.
A legérdekesebb a dologban, hogy ezl egy belvárosi, nagyobb étterem tulajdonosa mondotta. holott köztudomásu,
hogy az éttermek
érezték meg elsősorban az idegenforgalmat.
Voltak, akik aziránt érdeklődtek a városházán,
hogy mekkora hozzájárulást állapitoltak meg
a — konkurrencia részére, mert ők ehhez kívánják
szabni hozzájárulásukat. Azt. hogy
egyesek számára mekkora hozzájárulást szabott ki a polgármester, nem árulják el senkinek sem és így az összehasonlításra nincs alkalom.

Benes nem lát
háborús veszélyt
A cseh államfő nagy külpolitikai beszéde
Prága,
augusztus 19. Benes cseh köztársasági elnök szerdán látogatást tett az
északcsehországi
iparvidéken, ahol beszédet
mondott.
Beszéde eíején rámutatott arra, hogy a cseh
kisebbségpolitika
irányelvei,
változatlanok
marafrak.
— Politikai harcok — mondotta — nem lehetnek befolyással a szociális törvénvek és a
természetes néprajzi viszonyok következtében
beálló népesedési eltolódásokra. Sokkal inkább
oka az állam testében folyó politikai nemzeti
küzdelemnek a nemzetiközi
helyzet.
A mindenütt ismert nemzetközi jog értelmében a
nemzeti kérdések minden államban kivétel
nélkül belpolitikai
ügynek
tekintendők.
Egyetlen európai államnak sem á l l jogában, hogy
beavatkozzék e kérdésbe s Csehszlovákiai semmi körülménvek között sem tűrné az ilvet. Az
egyetlen külföldi beavatkozás, amelyet Csehszlovákia egyedül megengedhetőnek
tart. a
Népszövetség
ellenőrzése.
Nem vagyunk hajlandók semmiféle formában sem arra.
hogy
politikai tekintetben bármely nemzet beavatkozását törjük és senkivel sem tárgyalhatunk
-niát nemzeti kérdéseinkről.
— Hangoztatjuk, hogv Csehszlovákia területén egye\ llen egy nemzetiség
létét vagy
kultúráját
sem veszélyezteti
semmi.
Ezután emlékeztetett a németség számára tett kijelentésére. amelyben hangsúlyozta, hogv bizik a németekben és cseihekhen és bizik abban, hogy mindkét nép számára megnyílt a teljes megértés és
| kölcsönös együttműködés útja.
—- De épp igv ellene vagyok azoknak az
irányzatoknak, amelyek a fasiszta
totalitás
vagy a kommunista
elvek alkalmazásán
alapulnak.
A demokrácia
az a kulcs,
amelynek
segítségével
valamennyi
problémánkat
meg
tudjuk
oldani.
Ezután szóvátette a Szovjetoroszország és Csehszlovákia, között fennálló
kapcsolatok ellen emelt és han^o/tatott kifo-

gásokat és kijelentette, hogv a cseh politika
a
középút
hive.
— Ne higyjék.
hogy háborús
veszély
fenyeget. sem pedig, hogv bármilyen
változás
fog beállani.

Kerékpárosok!
E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s árban résxletre a d o m .
lamilla' és alk.a'részeksl
árban kaphat
<°

Szánté
S á n dKiss
o r u. 1
Szened.

nál.

(Kiss
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Szeptemberben
a Kálvár!a-téri épületbe
költözik a felsöipariskola
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Huszonkét esztendeje vár arra a felsőipariskola,
hogv a Kálvária-téri „«./" épületébe beköltözködhessen. A háború utolsó éveiben
kórháznak
rendezték be az épületet, azután pedig az egyetem céljaira foglalták le. Tavalv felszabadult
az épület és hozzákeizdtek a, renoválásához is.
Ez a munka most már befejezéshez közeledik
és a kultuszminiszter leiratban értesítette dr.
Pálfy
József polgármestert, hogy
szeptember
ben már elfoglalhatja
a Kálvária-téri
épületét
a felsőipariskola.
Elrendelte egyben a miniszter, hogy az átköltözés költségeit a szegedi
államépitészeti hivatal fedezze, a szükséges
összeget ide fogják leiküldeni a minisztériumból. A város azt is kérte a kultuszminisztertől, hogy a Kálvária-téri épületben szervezze
meg a felsőipariskola keretében az
elektrotechnikai
szakosztály.
A miniszteri leirat szerint az elektrotechnikai szakosztálv felállítására, az- ipari szakoktatás közeljövőben történő
a'tszervezése kapcsán, feltét! ev sor kerül

ftrandtolvaíokat
keres a rendőrség
Egy banktisztviselőtől ériékes
aranyórát loptak el
(A
Délmagyarország
munkatársától.) A
rendőrségen feljelentési tett K r i s t ó f János
szegedi banktisztviselő lopás miatt. A banktisztviselő elmondotta, hogy kedden
délután
lent volt a strandon és egyik kabinban hagyta
a ruháját, amelyben egy értékes arany Omega-óra volt. aranyláncon, mintegy háromszáz
pengő értékben. Amikor fel akart öltözni, ijedten tapasztalta, hogy órája, lánca eltűnt. Valaki távollétében feltörte kabinját és ruhájából
kiszedte az értékes órái és láncol.
A strandon már nem egyszer történt kisebb
lopás ebben a szezonban. Valószínű, hogy ezeket a lopásokat ugyanaz a tettes követte d .
Megleste minden esetben a kabinok gazdáit
és amikor látta, hogy azok lementek a vizre,
gyorsan feltörte kabinjukat és amit lehetett,
elvitt a ruhájukból. A rendőrség megindította
a nyomozást a strandtolvaj kézrekeritésére.
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a tanyavilág problémáinak
megoldása
Or. Pálfy Gyffrgy Ib. tanácsnok előterjesztése a belügyminiszterhez
(A Délmagya r ország munkatársától.) Tavasszal Budapesten tartották meg a közigazgatási továbbképző tanfolyamot, amelyén Szegedről résztvett dr P á l f y György tb. tanácsnok is. Most Pálfy tanácsnok terjedelmes
,Hentest terjesztett a belügyminiszter elé és
ebben javaslatokat tesz a tanvavilág problémáinak megoldására.
A jelentés részletcsen foglalkozik a tanya
problémájával és 7 előadás keretében sorolja
fel a legpontosabb tennivalókat. Leszögezi dr.
Pálfv Gvörgy már a bevezetőben, hogy legfontosabb lépésnek tartja a tanyai viszonyok
megjavítására a közigazgatási központok l?tesi lését. Ezáltal közelebb lehetne hozni a közigazgatást és a piacokat a tanyához. A közpuntokban elhelyeznék az elsőfokú közigazgatást, a közegészségügyi és állategészségügyi
szolgálatot, továbbá a gazdálkodás irányítására és ellenőrzésére a gazdasági felügyelőt.
Ott lenne azonfelül a piac és főleg a szövetkezetek: tej, gyümölcs, szölőszövetkezet stb.,
hogy a gazda, ha bemegy a központba, termeivényeit könnyűszerrel értékesíthesse.
Dr. Pálfy György részletesen foglalkozik ezután a tanyavilág közigazgatásának megszervezésével és a tanyának korszerű intézményekkel való ellátásával. Külön rész tárgyal ja
a tanvavilág egészségügyét és szakavatott tollal mutat rá a tanya egészségügyi közigazgatás
főbb követelményeire. Statisztikai adatokkal
bizonyítja, hogy mennyire hátrányos helyzetben van a tnnva egészségtigvi szempontból.
Megemelékezik ennél a fejezetnél arról a fontos munkáról is. amelyet a Stefánia Szövetség
végez. Idézi a „Tanyai Újság" januári cikkét,
amelyben azt irta. hogv ..rá kell nevelni a
gyermekeket már az iskolában a becsületes
tisztálkodásra, felnőtteknek pedig tanfolyamokat kell létesíteni, amely megismertetné velük a higiénia alapvető követelményeit, de
nemcsak a jóakarat, hanem az alkalom hiányára is visszavezethető a fürdés elmaradása
Erre nincs alkalmuk, hacsak valamelyik mosóteknőben nem fürdenek. Ezért szükség van
a tanyai fürdők felállítására."
Egy másik rész a tanyavilág kulturális éleiét és az iskolázás kérdését tárgy-alja. végül
foglalkozik dr. Pálfv György a tanyavilág jövő problémáival és a tanyai törvényre vonatkozó javaslatok egész tömegével.
Dr. Pálfv György előterjesztése gondos és
alapos felkészültségre vall és bizonyos, hogy a
tanyai problémák mególdásánál ugy az alföld,
mint a sregedvidéki tanva-ügyek rendezésénél hasznosan fel lehet majd használni azokat az elgondolásokat, amelyek munkájában
találhatók
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KÍSÉRTET A PUSZTÁBAN
Irta HERRE MIHÁLY
Mégse vagyok csapodár —
Kendnek is csak, ami jár.
Azt adom csak — Nem pénzért!
Piros számat uj osókért.

H.
— Ne izéljen mán velem a biztos ur. Könnyű az
erős embernek. De én csak gyönge asszony vagyok. S ha kapnék, adnom is kellene azért. S mit
mondana erre a Sándor?
— Bolond ember üti dobra az ilyen dolgot, Julis — nevetett a ravaszkodó ember, szivén szúrva
delejes tekintetével a gyengülő asszonyt. A galamb se kiabálja ki. ha turbékol a párja. Én meg
ember vagyok.
Elpuhult a pironkodó asszony, lágyabb lett a
hangja.
— Ha a biztos u r . . . nem csendbiztos volna...
— Látod, hogy most se az vagyok, hanem a
Sándor jó embere Embert akarok belőle csinálni,
hogy büszkébb lehess rá. S ezért csak tőled is
megérdemlek valamit, ha mást nem, igaz szót.
A menyecske ellágyulva emelte föl bársonyba
tekintetét. Benne volt abban minden Ígéret. Némán, de minden szónál kiáltóbban. Amikor szólt,
mintha gerle búgott volna elveszett párja után.
De nem szerelmes, könnyes, de éles. haragos bugással hajolt a biztos felé:
— H á t . . . ha m á r . . . mindenáron tudni akarja
a biztos u r . . . megtalálhatja . a — Csáki Fanninál!... A bugaci csárdában... Ott verjen rá
vasal a cudarra! Édesebb már iineki a Panni
csókja. Betyár volt. az is marad ü.
— No látod .Tulis húgom! Mégis vonakodtál De
vallomásodért megfizetek férfiasan De rsak ugy,
ha máskor is ieazat mondasz.
— Mit töhetnék mást a biztos urnák?
— Magad vagy?
— Egyedfii, biztos ur.
— No lásd
Mikor lóra kapott a csalafinta bizto«; Tulis pirulva állt a küszöbön, selyem köténye rojtos
csflcskéit babrálta.
— No, Isten veled Tulis húgom! Majd, ha újra
e.rre járok, megmondom a hirt a Sándorról
Tjedten felelt vissza a menvecske:
— Tudóm én azt már előre is, biztos ur! Csak
azt ne mondja mög neki, hogy csókéi-* adtam el.
Szólt lángbaborult arccal és becsapta maga után
a fehér tanyaajtőt
*

Éjfélre járt már az idő. mikor S. Jóska csendbiztos megállt hangtalanul a bugaci csárda előtt,
a kaputól mintegy száz lépésnyire az akácók árnyékában.
Odabent pislogott még a mécses. Kint csöndes
volt az éjszaka. Csak a meaei tücskök ciripelő
zenéje muzsikált.
S. Jóska csendbiztos leszállt a lováról és kantárszáron vezette azt a másikkal együtt a csárda
kapujához. Ott is megállt még. . A kapu be volt
csukva. Várt, vesztegelt tehát még egy keveset.
Majd csak mutatkozik az élet... Ahol tnécs pislog a söntésben, kell ott lenni valakinek Aztán
mielőtt bemenne, előbb neszelni is kell . . . Nem
kellett sokáig neszelnie. Elmordult a kapun belül
a komondor... Ki is nyilt nyomban a belső ajtó
és kinézett valaki. A Csáki Panni volt. De nem
látott, a magas köpalánkon keresztül. A komondor is elhallgatott. Majszolt már akkor valami
száraz húsdarabot A kapu pedig — tudta a Piros — zárva van Befordult hát újra és ráforditotta a zárat.
A csendbiztos még mindig várt... Csak a két
büszke mén türelmetlenkedett. Füleiket hegyezték
és kaparták patáikkal a zsiros gyepet...
Éppen a kaput akarta már megverni S. Jóska,
mikor valami halk, csöndes nótaféle csendfiit ki
belülről. Ugy hallatszott az éjszakában, mint könyörgő fülemüle csipkés hangja, mikor nótával
hivja « párját szerelemre:
Elmehet kend akármerre.
Keresr«U a nagy vilégoji
Szebb
hftbb szeretőt
Soh'se talál k«od mígibon
Puha bársony a« ég kamon,
Akkor ölel, ha akarom
Csókot is csak annak adók.
'Akinek azt én akarok.

Elmosolyogta magát a daliás csendbiztos. Iga
za volt hát Julisnak. Idejár szerélemre a vén sas
Csak betyár az vénségére is nemcsak, de donzsuán is.
Nem jöttem hát hiába . . .
Megfogta hát a két ló kantárszárát, a kapuhoz
lépett és megzörgette azt.
Egyszerre kialudt a mécs és csak percek multán nyilt ki az ajtó és jött a kapuhoz Csáki Panni a szokott fürgeséggel, hogy egyszer már vendégét is lásson.
Az öreg komondorba botlott bele a két formás
lába. Majd hogy rá nem taposott. Ott horkolt aí
a kapu előtt.
Panni megrúgta.
— No,' hogy az ördög álljon beléd körösztbe.
hát te itt alszol?
— Hagyjad csak Panni húgom — szólt kívülről a biztos hangja — kutya nélkül is ráismerünk
mi egymásra. Nyiss csak kaput szaporán. S- Jóska csendbiztos vagyok. Lovat hoztam Sándor alá.
Egy halk sikolytás felelt ki belülről és csak
percek multán nyilt ki a kapu.
Biztos ur, csak egymagam vagyok — szólt ijedt
pimlással Csáki Panni. Df. azért jó sziWel látom a biztos urat. Tessék csak beljebb... Ugy is
tudom, hogy tréfál a biztos ur.
— Amiképpen te tréfálsz, mikor azt mondod,
hogy egyedül vagy. No gyerünk csak beljebb. Itt
van a Sándor is tudom én. Megmondta ezt már
nekem előbb a te nótás szád. Eredj csak előre
szaporán húgom, aztán gvujts mécsest és mondd
meg Sándórnak, hogy S. Jóska csendbiztos van
itt . . Addig én majd fához kötöm szt a türelmetlén paripákat és bezárom a kaput, hogy ma
éjszaka ne háborgasson bennünket senki. Hozzád
is volna egy-két jó szavam Régen láttalak Még
jobban megszépültél. Sötétben is látom.
Kényes, hálás, piros mosollyal fizetett meg
Panni a kedves bókért és libegett most már bátrabban, befelé. . Ismerte ő is a hires szegedi
csendbiztost. Akihez, jószava van annak, megér
az annyit.
Sietve gyújtott mécsest.
Ekkorra odaért a csendbiztos is és benyitott at
ivóba. Előbb azonban beleütötte fejét az ajtó rimájának fclsőfelébe. Akkora ember volt.
Beléptekor Sándor, a vén sas is ott ült már az
x-iábu asztal mellett mordan, kemény gyanúval
aa arcán Szúrós tekintete csakhogy át nem verte
a csendibiztost. De állta az a tekintetet. Még el is
mosolyodott rajta. S mikor jóestével köszöntötte
a vén sast, még a kezét is felé nyújtotta. De azért
mogorva maradt a kemény arc. Csak amikor kináiatlanul is megszorította kérges kéziét a csendbiztos marka, akkor .szejezte annak arcára tekintetét és mordan szólt:
— Adjon Isten a biztos urnák i s . . . Betyárkezet
szorított meg a biztos ur. Ne<m bánja majd meg*
— Amit én tettem Sándor, azt még sohasem
bántam meg. De te sem bánod azt meg, ha megmondom. hogy miért tettem. De majd előbb leülök. Te meg Panni húgom, hozol majd nekem
egvftve.gtpe.la szivedszerintvalóből.
Tgy...
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Asz olvasó rovata
Igen tisztelt Szerkesztőség! Tisztelettel kéram n. b. lapjában alábbi soraim közlését. Folyó hó 7-én közlemény jelent meg egy német fogorvos szabadaíombitórlási peréről. A
cikk többek közt közölte, hogy Hauptmayer
német orvos szabadalombitorlásért kártérítési
pert indított több szegedi fogoros ellen A vád
a feljelentés szerint az. hogy a paciens által
kért fogak helyett olcsóbb fogakat készítettek.
A tudósítás olybá tünteti fel a dolgot, mintha
erőszakos üzleti fogásról lenne szó, valamint
azsanprovokatőrökkel ugratták volna be a fogorvosokat.
Kiskeresetű ember vagyok, hónapokon keresztül gyűjtögetem keservesen azt az összeget, amely elegendőnek
bizonyult
fogaim
rendbehozására. Bizalommal fordultam egyik
szegedi fogorvoshoz, aki megállapította, hogy
fogsorom pótlásra szorul és kimondott egy
összeget, mert jóminőségü
fogakat
kértem.
Nem alkudtam, mert a yó sosem drága, gondoltam. A fogak el is készültek. Az újsághirdetésekből tudomásul birtam, hogy a fogak
után garancialevelet is kaphatok, felkerestem
tehát a laboratórium szegedi lerakatát és kértem a garancialevelet. A laboratóriumban aztán kedves meglepetés ért, megdöbbenve kellett hallanom, hogy a számban lévő fogak valami olcsóbb és rosszabb minőségű ötvözetből
készültek. Noha megkárosultam,
nem
élek
kártérítési igénnyel, de mindenesetre igen fájón érinti az embereket ez a félrevezetés.
Nem lehet mentség az, hogy a kért fogak
helyett adott fogak vannak olyan iók, mert,
ha a fogorvos ur befárad az üzletemben és kér
egy aranyórát és én adok rézből, bizonyara
megkárosítva érezné magát és első utja a rendőrségre vezetne... Tessék csak egész nyugodt
lenni, nem kell itt beugratni, eleget ugranak
a paciensek is, hogy be — vagy ki. az már
mindegy.
Tisztelettel: (Aláírás.)

Városközi olímoiász
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nek ki, a versenyzők és a látogatók számára
vasúti kedvezménvt lehetne kieszközölni, csak
munkakedv kell, hogy valamiben megint első
legyen tiszáparti városunk. Az erkölcsi és idegenforgalmi hasznon kívül egy pillanatra n

7
nagy világ is felfigyelne Szegedre, mert biztosan közölnék, mint érdekességet, hogv egy
magyar város a klaszikus mintára megrendez;
az első városközi olimpiászt. ..
Tisztelettel dr. Xagvmihály Sándor.

Mindért h ü l f y <5FB harisnyit
szavatolt minőség, divat SChort (térd) harisnyák kizárólag
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A SZEGEDI IDEGENFORGALOM

a

panassolc
és a
dicséreteit

(A Délmagyarország
munkatársától)
Az
idegenforgalmi hivatal
sokezer
példányban
prospektusokat készített, amelyeket a filléres
vonatok közönsége között szoktak szétosztani.
A prospektusokhoz úgynevezett panaszlapokat
mellékeltek, ezekre bárki felírhatja, hogyha
valamilyen panasza van. A panaszlapokat az
idegenforgalmi hivatal kirendeltségeinek
lehet átadni a pályaudvarokon.
Az elmúlt napokban több filléres vonat érkezett Szegedre, többezer prospektust osztottak
szét az utasok között. Az idegenek elutazása
után több panaszlap gyűlt össze, ezeket az
idegenforgalmi hivatal rendezte és feldolgozta.
Böngészgettünk a panaszlapok között, számos jogos panaszt találtunk köztük. Az egyik
panaszlapon
egy budapesti köztisztviselő
irta fel megjegyzéseit és megnevezve a vendéglőt. a borsos árak ellen kelt ki.
— Másodmagammal
jelentem meg
a
vendéglőben — irta a panaszlapon —, kétadag halpaprikást rendeltem. A három darab halból álló vacsoráért összesen 4
penső 20 fillért számláztak. Ezt túlsóknak
találtam, hiszen Budapesten, a legelőkelőbb étteremben sem kerülne ennvibe a
Szegedről exportált tiszai hal. pedig ott
nem hirdetik azt hogv „rendkivfil olcsó
árak."
Az idegenforgalmi hivatalhoz másnap reggel 8 órára futott be a panasz. 9 órakor a hivatal egvik meghízottva felkereste a bepanaszolt vendéglőst és kivizsgálta az ügyet Megmondották a vendéglősnek azt is, hogyha hasonló eset mégegvszer előfordul, akkor a kihalási bíróságnál fclielentést tesznek ellene és
másutón is megindítják az eljárást.

Tekintetes Szerkesztőség! Azt hiszem, minden, városát csak egy kicsit is szerető szegedi
polgár nagy érdekődéssel olvasta h lapjukban
Szeged sportjának fellendítése érdekében ismételten megjelent sorokat. Ennek a mindnyájunk által pártolásra érdemesnek
tartott
cél érdekében engedjék meg, hogv b. lapjuk
hasábjain felvessek egy olvan eszmét, melyet,
ha sikerül megvalósítani, talán alkalmas arra,
hegv a szegedi sportéletbe lendületet, friss
vérikeringést, uj, üdítő levegőt, a sportközön^gbe pedig kitartóbb érdeklődést hozzon.
Elgondolásom lén vege az. hogv a szegedi
sportvezérek használják ki azt az óriási érdeklődést, amelyet az olimpiász sport iránt fel~Veltett. Mivel pedig a klasszikus görög olimpiászokon az egyes versenyzők nem
külön
Egy kecskeméti ügyvéd
nemzeteket, hanem egves városokai
(Athén.
Spárla stb.) képviseltek, mért ne rendezhetné
írieg Szeged az első magyar városközi olim- azt irta a panaszlapra, hogy az autóbusz-kör"iászt, melyen a versenyzők a magyar váró- sétát nagvon kitűnő gondolatnak tartia, sziveJen vett részt a körsétában, de azt találta, hogy
nk képviseletében indulnának?! A lokálpatriotizmus, a város-, a szülőfölHszerelet
al- szegényes a program és javasolta, hogv az
kalmas arra. hogv szolgáltassa .azt a dinami- autóbusz-körséta közönségét vigyék át Újszegedre, mutassák be az ottani nevezetességekus erőt, mely a versenyhez szükséges. A nemzeti szimbólumok helyett, melyek olyan szén- ket is.
Miután az ügwéd pontos cimét is ráírta a
né teszik az olimpiászl, vannak városi jelvények: a városi zászlók.
A nemzeti himnusz panaszlanra. másnap az idegenforgalmi hivahelyett válasszon minden a versenyen részt- tal elküldte válaszát Kecskemétre, hogy Újvevő város egv indulót, melyet a győztes vá- szegedre nem vihetik át a közönséget az autómosának tiszteletére eljátszanának. Azt hiszem, busz-körséta során, mert odaát nincs érdekeaz őszre elkészül Rókusón egy uj sportstadion, sebb látnivaló.
ennek megnyitása alkalmas arra. hogy verVolt, aki azt a kívánságát fejezte ki, hogy
senyre hívja a niagvar és ha lehetséges, a
mutassanak be az
autóbusz-körsétán egy
megszállt területi városok
sportképviseloíl. paprikamalmot is, mert n fővárosiak és vidéHogy pedig Budapest el ne nyomja a vidéki kiek közül sokan nem láttak ilvent. Valószínű,
városokat, a pestiek csak az egyes kerületek hogv ezt a kívánságot rövidesen teljesitik és
-zincibfT ¡¡•dívhatnának.
végül a nanrikamalmot beiktatják a szegedi
Azt mondják. Szeged legszebb és leggazda- látnivalók közé.
gabb ősszel. A hulló, sárguló falevelek, a máSok a panasz a gyermekkoldusokra.
sodszor virágzó rózsák romantikával vonják
he a várost. A tanyák ontják mindazt, ami
Egy. battonyai társaság amiatt naraszkodott,
szemnek-száínak ingere: az ízes gyümölcsöt,
a pecsenyének való aprójószágot, rá a fűszeres hogv a levelezőlap-árusok tftmegétől nem volt
vörösbort. Fogjanak össze a szegedi sportye- nvugta Szegeden, folvtonosan
molesztáltak.
T
érek, szervezzék meg minden bürokrácia nél- 1 Vflóiában nagvon elszaporodtak az utóbbi
kül az első maffvqr városközi ob'mpiászt. hiv- | időben a levejezőlap-arusok. Ezen ugy kelle<ák meg arra a sok-sok anyagi és szellemi ér- ne segiteni. hogy az árusítást a városnak csak
tékre. melyet Szeged, mint egv mosolygó, fia- bizonyos részére korlátornák.
•al asszonv ígér. az ország fiatalságát, hogy
'iadaluijongástól legyenek hangosak a szegeA filléres vonatok menetrendjén
Ii sportpályák. Hisz itt különösebb befektetésre nincs szükség, pálya van, dijakat tűzné- is sokan szeretnének változtatni, mégpedig

ugy, hogy reggel érkezne ide a filléres és később indulna vissza A kétnapos filléres utazás
meghonosítását is kívánták egyesek.
Szinte állandó a panasz amiatt, hogy számos helyen olvashatatlan az uccajelző- és a
házszámtábla. Nemcsak a külvárosban, de a
belváros egyes uccáiban sem lehet elolvasni a
jelzőtáblákat.
— Estefelé érkeztem meg a filléressel —
panaszkodott egv vidéki középiskolai tanár, a Párisi-köruton kerestem a rokonom a t De bizony csak hosszas keresés és
kérdezősködés után találtam meg, mert a
számok sok helyen át vannak festve és hiánvosak az uccajelzések is.
Az idegenforgalmi hivatal ebben az ügyben
már többször átirt a város hatóságához és kérte, ellenőriztesse a házszámjelző táblákat. Nemi foganatja volt is az ellenőrzésnek, számo*
házigazda ellen kihágás! eljárás indult, de
ezen a téren még sok a panasz.
A panaszlapra
néha dicséret
is kerül. Tóbb ilyen lapot juttattak el legutóbb az idegenforgalmi hivatalhoz, Egyikre
egy miskolci főmérnök, megnevezve a szállodát. a következőket irta:
— A 6-os szobában laktam; röviden:
elsőrangúan.
Egy sövényházai főldbirtókos-esalád áradozó sorokat irt a panaszlapra a szabádtéri játékókról:
— Eddig még valamennyi szabadiéri
előadást láttuk Szegeden és nem tudunk
velíik betelni. Szeged minden dicséretet
megérdemel, hoev rendszeresítse a Dóm»éri előadásokát.
A városi strand is kapott dicséretet az ide
genektől. Egy egri házaspár fürdött legutóbb
a városi partfflrdőn és igy irt:
— Egerben is nagyon szép strand van,
de az egrieknek előbb Szegedre kellene
jönni, hogy megtanulják, müven
kitűnő
strandkultura van itt.
A legszebb dicséretként lehet
elkönyvelni
azt a társaslapot is, amelyet nemrégen küldtek
az idegenforgalmi hivatal cimére. Egy bécsi
társaság nyaralt itt és hazaérve, első dolguk
volt, hogv képeslapot küldtek Szegedre. Nyol
can írták alá a lapot, amelyen ez a szöveg ol
vasható:
„Nagyon jól éreztük magunkat Szegeden. hálás köszönet a szíves, magvaro«
vendéglátásért. Sohasem fogjuk
elfelejteni!"
Bárcsak ott tartana a szegedi idegenforga
lom, hogy a panaszlapok helyett — sok ilyen
levelezőlappal lehetne dicsekedni...
A zárdai formaruha selyem gomboló teljes felszer6l'GS6

az én mintáim szernt készii 1 !
tehát legelőnyösebben nálam szereztető be
FRANKEL TERI, Kelemen n 13., Ha-Ha roelletr.

Ipitkexési köksSnt •

kaphatnak bankSsszeköttetésünk révén azon építtetők,
akiknek az építkezéshez nines mep teljesen a szűkség:»»
tőke. Miudenfajta tégla és cserSp kiváló minősAgbeo a
legolcsóbb árak mellett. — Kiváló járdatégla is kaphat•>.
KERTÉSZ-TÉGLAGYÁR, Cserepes sor.
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Férfi divatkalapok, nyakkendők, esernyők
Pollák Testvéreknél
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Utólagos bajok a városi építkezéseknél. A vá9
nagy választókban legolcsóbban
ros még ezévben végrehajtandó építkezéseinél különböző bajok jelentkeztek. A honvédi népház építkezésénél kiderült, hogy a rendelkezésre álló
pénzösszeg másfélezer pengővel kevesebb, mint
amennyit a költségvetés mutat. A város kérelmet
terjesztett elő a belügyminiszternél, hogy a népbázépitéshez hiányzó összeget a jövő évi inségmtinkák terhére engedélyezze. Ez az engedély most
— Epch'ólyagburutnál és sárgaságnál, epekő és megérkezett s igy a honvédi népház építésének
\ Délmagyaroiszág legközelebbi száma
ppehomok eseteiben az otthoni ivókúra tigy válik
most már nincs akadálya. Mihelyst a város pénzSzent István ünnepe miatt szombaton
igen eredményessé, ha a természetes „Ferenc Jó- ügyi ellenőre jóváhagyja a vállalatbaadást, megreggel a rendes időben jelenik meg.
zsef keserüvizet reggel éhgyomorra, kevés for- kezdődik a munka. — A Zrinyi-nccai óvodánál
óvónői lakáskibővitésre évek óta folyó huzavona
_ A főispán szabadságon. Vitéz dr I m e c s rövizzel keverve isszuk. Az orvosok ajánlják.
val sikerült 6000 pengőt biztosítani. Most már mep
Gvörgv főispán szerdán kezdte meg négyhetes
van a pénz, de — mert időközben az építőmunka
szabadságát, ezzel kapcsolatban a belügymisok bérét rendezték — «—700 pengővel többe kenisztertől leirat érkezett Szegedre, amelyben
rülne az eredeti előirányzatnál és engedélyezett
a miniszter arról értcsili dr. P á l f y József
«ománcozott víztartállyal CobolO NAnftnnnSI KossuthL.».-nt 18 összegnél. Erre nézve is sürgős felterjesztést és
polgármestert, hogy a főispán szabadságideje
részletre is lexolcsíhbrn R N ' B U t IPmIUOI ILIT Telefon 20-72. 73
póthitelt terveznek a városházán.
alatt megbizza a főispáni teendők ellátásával.

Ü í r e J c

Jégszekrények

Háró Wlassits Gyula kultuszállamtitkár
— Halálozás. Vannay Ferenc vendéglős életélevele a polgármesterhez. Báró ifjú W l a s s i t s
nek 69-ik évében elhunyt. Temetése f. hó 21-én délGyula kultuszállamtitkár szerdán levelet intéután fél 4 órakor lesz Pacsirta-ucca 17. sz. alatti
zett dr. P á l f y József polgármesterhez, amelyben ezeket irja: „Külföldön tartózkodtam a
gyászházból.
mult hetekben és őszintén sajnálom, hogy nem
vehettem részt egyik szabadtéri előadáson sem.
amelyekről nagyon sok dicsérő cikkel olvastam \ U J I 3 I I
3
külföldön is. Éz a siker a Te érdemed, ezérl I I I K H A R t l M KELLNE.R
cénnél
őszinlén gratulálok." Gratuláló levelet küldött :
tArA»zu. J
i :: : ":TTr~
a polgármesternek a szabadtéri előadások a!
kalmából vitéz dr. H a á s z Aladár, a kultuszminisztérium művészeti osztálvának vpze'ője

Megérkezten az utazási ipazo!-

118
Ha sajtot vesz,
ü g y e l j e n a Stauffer névre

ványolí az őszi lakberendezési

— Bajtársi találkozó. A volt 3-as huszárezred
tisztjei. altisztjei és legénysége által augusztus
'•0-án Szegeden megrendezendő bajtársi találkozó
résztvevőit felkérik, hogy akik az ebeden részt
óhajtanak venni, szándékukat legkésőbb augusz
us hó 28-lg K u n d István alezredes (Kossuth Lajas-sogárut 50.), vagy T u k a r c s i Mihály (Szekeres-ucca !».) cimen jelentsék be.

A vásár rádiókiállilásának szenzációi

_ Kossuth-emlékvacsora. A második kerületi
Függetlensági Népkör hagyományos Kossuth emI ék vacsoráját szombaton esie rendezi meg a Rriisz.szeli-körut 32. szám alatti egyesületi, helVisfsben.
A vacsora kezdete 8 órakor.
x Gyorairtf- és gépirótanfolyamokra beiratkozás szakiskolában (Honvéd-tér 1).
t
— Gyermeknap a Móravárosban. A Móra városi
Népkör kebeléiben működő Gyermekvédő Egyesület Szent István napján délután a Kolozsvári-téren
gyermeknapot rendez. A gyermeknapi ünnepség
keretélben bocsátja az egyesölet a gyermekek ren
delkezésére a gyennekjátszószereket.

vásár képviseleteihez

Augusztus 28-án már érvénybe lép a budapesti
Iparcsarnokban szeptember 'J—13
között megtartandó Öszi Lakberendezési Vásár és Uádiókiállitás 33 százalékos utazási kedvezménye, amelyet a
közönség térti jegy váltásával vehet igénybe. A
kedvezményes utazáshoz szükséges vasúti igazolványok, amelyek a Vásárra belépőjegyül is szolgálnak, tegnap már megérkeztek az őszi Vásár által minden nagyobb városban és községben létesített képviseletekhez, mint amilyenek az iparkama
rák, az ipartestületek, kereskedelmi egyesületek,
a/, IBUS/Í menetjegyiroda összes fiókjai és kirendeltségei s számo$ helyen a patinás régi kereskedelmi cégek, dohányánidák. szövetkezetek, a községekben pedig a jegyzői hivatalok. — A rengeteg
érdeklődő közül sokan főként a rádiókiállitásra
kíváncsiak, amelynek szenzációs üvegpavillon-studiójá a kiállítás legnagyobb látványossága lesz. E
pavillonban eddig még nem látott gazdag programmal reggeltől-esti;» sorozatos zenei és szinie.lőadásokat fognak rendezni, amelyeket Budapest
1 és II. állomás is közvetit.
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Temetés. Rendkívüli részvét mellett temették ei
ma délután a római katolikus temető ravatalozó
terméből dr B e l á n s z k y Demkó Pálnét.
A Makói Dalárda jubileumi ünnepség* Fennál
lásának hatvanadik évfordulóját nagyszabású ünnepség keretében Szent István napján ünnepli, meg
a Makói Dalárda. Az egész napol betöltő programban 11 dalárda és két zenekar vesz részt. Az ünnepség délelőtt f> órakor ünnepi
istentisztelettel
kezdődik a belvárosi református templomban, ahol
az egyik vásárhelyi dalárda fog énekelni és folytatódik fél 12 órakor a belvárosi katolikus templomban, a szegedi Somogyi-telepi dalárda énekével. Közben megtörténik a dalosok ünnepélyes fogadtatása és a zászlók megkoszorúzása a Hősök
szobránál és ezt követőleg a jubiláló dalárda díszközgyűlése a városháza nagytermében. A fogadtatásrfak és a díszközgyűlésnek külön eseménye lesz
a magyiarruhás lányok felvonulása, amelyben a
makói lányok társadalmi osztályra való tekintet
nélkül vesznek részt. Az egész program középpontjában azonban az este fél kilenc órakor kezdődő
díszelőadás áll. amelyen a „Vartyogói nagy dalnokverseny" cimü operaparódiát mutatja be a
Makói Dalárda. A teljes délutáni program a
Horthv-parkban zajlik le sétahangverseny keretében. ímelyen résztvesznek: a Szegedi Vasntasok
sz.imfóniikus zenekara, a Makói Filharmónia szalonzenekara és az ünnepségre jelentkezett tl dalárda. Az egész napot betöltő ünnepség iránt igen
nagy érdeklődés nyilvánul meg a város társadalma minden rétegében.
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek:
Medve Tstván Héjjá Juliannával, B Szűcs István
Kurucz Ilonával. Elhalt: Katona Sándorné Diós
Viktória 78 éves. Kisfaludy-ucca 26.
Miért ingadozik a fokhagyma ára? Az utóbbi
napokban állandó ingadozásnak volt kitéve a fokhagyma ára. Hol esett 3—4 pengőt, hol meg visszament a régi árára. Ez az ingadozás annál érthetetlenebb, mert világparitásban 36—38 pengőt ma éppen ugy megéri a fokhagyma, mint megérte tegnap
és azelőtt. Kérdést intéztünk ezért ebben az ügyben több makói kereskedőhöz,, igy M o l n á r Vilmos exportőrhöz is, aki kijelentette, hogy a fokhagyma áringadozása egyedül a makói piac túlkínálatában leli a magyarázatát. A makói termelők túlságosan idegesek és türelmetlenek és állandóan attól tartanak, hogy a vöröshagyma példájára a fokhagyma ára is leesik. A nagy kínálatnak természetesen áresés a következménye. A termelőknek tehát ha meg akarják óvni a piacot a hasonló áringadozásoktól, nagyobb türelmet és kitartást kell tanusitaniok és legfőképen mérsékletet «
kínál,) tba n. Mert az bizonvos, bogv a világpiac
mai helyzete szerint 36—38 pengő egészen megfe
lelő ,1r a fokhagymáért
A szerdal piacon az árak így alakultak. Buza
11 pengő, árpa 0.80. zab 11.80. kukorica 13.70. vöröshagyma 5 pengő, fokhagyma SS pengő A barom f ; piacon a tyúk kilója 1.0". csirke 95, liba 115.
kacsa 115. tojás 125 fillér. A kövérdisznópiacon az
elsőrendű sertésért 00—0^? fillért, a másodrendűért 87—80 fillért és a süldőért 85—100 fillért fizettek.

x Siesta Szanatórium. Budapest. I., Ráth
Ovörgy.ncca 5. a főváros egvik legideállsabbsn
fekvő és orvodlag lefftflkéletesebben felszerelt
gvógyinfézete Bel- és Ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nősrvógyászat, nmlogia. s<h. Röntgen
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium
Klektrocardlograph (sziwizsgálő) Krogh-féle alapanvagcserevizsgáló készülék. Enteroeleaner (bélfürd«> Modern vizgyógyintézet! Orvosilag vezetett
villanyözemü konvha! Elsőrendű ellátási 0700
négvszögöles parki Olcsó árak!
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Telefon 19—82.
Szeged, Dugonics-tér 11.

Nyári színkört építtet
Szikla! Jenő Győrött

A szegedi társulat befelezte a győri
szezont és Szolnokra utazott

4 sokgyermekes
szegedi anyák ünnepe
Tegnap délután szép ünnepség
színhelyé
folt a Gyermekvédelmi
Iroda
Mérey-uccai helyisége: Magyar Anyák napja ünnepélyt t ártottak. A sokgyermekes anyák felkarolását és
támogatását Szegeden vitéz dr. Imecs Györgyné és dr. Pdlfy
Józsefnó intézik fáradhatatlan
buzgalommal. Tegnap délután 5 órára gyülekeztek a sokgyermekes anyák a Gyermekvédelmi Irodába, ahol Imecs Györgyné lelkes
hangú beszéddel köszöntötte őket. Rámutatott
béliedében a magyar versenyzők olimpiai sikeréire, mély elsősorban a, mágyar
avya
dicsősége is. Kijelentette, hogy a
Gyermekvédő
Liga szegedi vézetőinek mindenkori feladatuk
lééi, hógy fokozottabb! frvéntiekvédélem ittéllett AZ anyákat
is megvédjék,
támogassák
okét. A többgyermekes anyák névében áz egyik
anya köszönte mefe a főispán feleségének buzdító beszédét és eddigi segítségét. Az ünnepélv
keretében nyolc nogyctálMn,
gondokkal
kiledő

anyának

juttattak

anyagi

segítséget.

Cian-ivoda
Szeged,

szavatossággal cíánóz.
I/sza Cofos-htlrut 58.
leleton:

u
31-77

Iskolát h re*
A »zégedi Arpádházi Szent Erzsébet leánygimnáziumban a jávitö érettségi Vizsgálatok 1936 év
széptember 2-án lesznek A különbözeti felvételi
vizsgálatok írásbeli részét szeptember 3-án, szóbeli részét pedig szeptember 4-én tartják meg, mig
a javitó osztályvizsgák szeptember 4-én lesznek
A fflagáflvizsgák határidejét később közli az igazgatóság.
Az utólagos beiratások ideje szeptembei 5 és
7-e. Szeptember 9-én Véni Sancte és a tanév mBgnyi'ás» A tanitás a leánygimnáziumban szeptember 10-én kezdődik.

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken esté
fél 7 órakor Köznapókon reggel fél 7 és esté fél
7 órakor
Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalanság,
mint gyulladásos pirosságok, pörsenések és pattanások, amelyek elégtélen emésztés következtében tárnádnak, a természétadta „Ferenc József"
keserűvíz használata által — reggelenként fél pohárral — rövidesen eltűnnék.
— Baleset ablaktisztiás közben Horváth Istvánná szentmihályteleki asszonyt szerdán reggel
bordatöréssel a közkórházba vitték a mentőik. Horváthné egy széken állott és az ablakot tisztította.
v
nI6szinüÍeg elvesztette egyensúlyát és olyan szerencsétlenül zuhant a földre, hógy több oldalbordája eltörött.
— A herini magyar diadal a Színházi Élet uj
számában. C s i k Ferenc képé disziti a Színházi
Élet e heti címlapját és a lap Berlinbe küldött fotóriporterei és munkatársai gyönyörű képekben
éj érdekei cikkekbén élevenitik fél a tíz magyar
olimpiai győzelmet. Egyéb érdekességek az uj
számban: Bajor Gizi levele kitzbüheli nyaralásáról, Farkas Imre, beszámolója a szegedi János
vitézről, Szitnvai Zoltán riportja az Egerben tartózkodó ámérikái misszekrol, Szép Ernő cikke á
monoklis nőkről, stb A Színházi Élet ára 60 fillér.
Előfizetési ár negyed évre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Budapest VII., Erzsébet-körut 7.
z Budapestre érve a Park szállodában a keleti,
pályaudvar mellett megtaláíja kényelmét, legjobb
ellátását olcsó árakért. E lap előfizetőinek 30 százalék engedményt nyujtunk

Hefőttfét

paprikáját, paradiesomáf,,

.A Délmagvarország munkatársától.)
Szikl a i Jenő hétfőn este befejezte a győri szezont és
nemsokára Szolnokon kezdi még máSfélbónápos
vendégjátékát. A szolnoki szezon befejezése után
.indul Szegedre újjászervezett társulatával. Az
igazgató a régiek közül a jövő szezonra is leszerződtette E r é n y i Böskét, aki azonban az uj SZézonban prózai színésznő lesz, mig a primadonna
szerepkörét továbbra is P á t k ó s Irma tölti be;
viszontlátja a szegedi közönség M i h á l y i Máriát is. Ai új tagok közül elsősorban B a l o g h
Klárit émlitjük meg aki filrtszeríődéíéi ti tárt i)jból Stégedre jön. A drámai hősnő D é r y V<-ná
lesz, a 3zubrett szerepkörre L i n t ó S Icát szerződtette az igazgató, éneke« naiva szerepére Més z á r o s Agit éí G a r a m i Jolán helyett S z i g e t i Irént hozza komikának A társulattól megvált M á r k u s Lajos, akinek helyébe T o l n a y
Emilt szerződtette Felvidékről, S á g h y
István
személyében pedig tenor-bonvivánt kapott a társulat. Uj név: E r d ő d y Kálmán, aki táncoskómikusa a társulatnak, mig jeflemszinésznek F ö l d e s
Mihályt szerződtette Sziklai. A régiek közül továbbra is a szegedi társulat tagja maradt H erez eg Vilmos, M é s z K r o s
Béla,
Pálóczy
László, S z a b ó István, V á g ó Artbur, W e s z el y Pál, Z i l a h y JánóS és S z e n e s Sándor. Az
adminisztrációban nj név S z a m A S s y Anna titkárnő, aki a bérlétezést intézi.

IMIDÜL* -lal

tegye el. A k k o r l e s s tartós I Evek óta kitűnően
bevált gryiimőloskonzerváló por Kapható a készítőnél •

Beroeiu PUöirarM!. Siöáíftiá!

Sziklai Jenő Győrből való távozása előtt a
szinfigyi bizottság ülést tartott, amelyen köszönetet mondtak a direktornak a végzett lelkes munkáért. Sziklai Jenő megköszönte a várós közönségének támogatását, az anyagi eredményt azonban
nem tártja kiélégitönek. Kifogásolta, hogy a kulturháZ, ah ól az előadásokat tartották kicsi. Bejelentetté az igazgató, hogy nyári szinkört kíván
építeni, ti ?! évre Ingyen helyet kért a várostól és
a közterhek enyhítését. A polgármester felszólalása után a szinfigyi bizottság hozzájárult ahhoz,
hoev Sziklai felépíttesse a nyári szinkört, amelynek helyét azonban még nem jelölte ki. Sziklainak
az a szándéka, hogy másfélezer ember befogadására alkalmas színkört építtet. Meg akarja valósítani régi programját, ho^y rádlóközveHtéées eredeti bemutatókat ad elő Győrött. Sziklái azzal indokolja a győri szezon korábbi befejezését, mert
uj társulatával nem akart kevésbé kidolgozott előadásokat produkálni. Az a terve, hógy a szegedi
szezon alatt három-négy «ben Győrbe rándul társulatával. A társulat prózát és operettet fog előadni, éppen ezért néháriv komplett díszletet Győrött hásrvótf a direktor.

ffódíó
Bndapesí I.
Szerit István-napi körménét a
Várból. Beszélő Koudela Géza dr. 9: Egybázi zene és szentbeszéd a koronázó főtemplomból. A
széntniisét Sérédi Jusztimán, Magyarórszig bíboros héroegprimása, a szentbeszédet mise közben Grösz József püspök, szombathelyi apostoli
kormányzó mótidja. 10.10: Hírek. 11.15: Hanglemeziék 12,10: őrségváltás közvétitése á budavári
királyi pilótából. 1320: Bádiókróriika. Vitéz Somogy-vári Gyula élőadása 13.40: Az Opéraház
tagjaiból alakult zenekar. Vézénvel: Berg Ottó.
Közreműködik Bodó Erzsi és Halmos János. 15:
Vitéz Faragó Éde ifjúsági előadása. 15.30- Magyari Imre és cigányzenekara. 16.10: A csérgős
patkó. Móricz Zsigmond elbészélése. lé.40: Magyar ének- és tárógatónégyes. 17.10: A rádió
tárgysorsjáték ismertetése. 17.20: A rádió szalonzenekara. 18.05: Emlékezés Szerit Istvánra. —
Hóman Bálint előadása. 19.20: Liszt Férénc utolsó müveiből zongorázik Stefániái Imre.
19.20:
SzirimüélŐadás a Stúdióban. István király. Tragédia 3 felvonásban. Irta: Sík Sáridor. Béridező:
Néniéth Antál dr. Közrértiüködik a Budapésti
Han.evérseáy Zeriékar. Vézéhvél
Polgár Tibor.
21: Hirék. sport és lóvérsényérédmérivék 2120- A
Szénf István-napi füéiláték és örinép'i est kőivetitése Bészélő Pluhár IstHri és Sztarikóvits Viktor dr 22.20: Budapesti
Hanívérseriy Zenekar.
Veiéuyei Fridi FrigVes. 23.30: Kiss Béla és eigáriyrtcékárá riiuzsikál. 0.0$: Hírek.
Budapest if. 17.20: Magyar várak. Páridy Mar-
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és egészen lefölözött tej
a Központi Tejcsarnok
r.-t. fiókjaiban

.

git előadása. lS.lÓ: A rádió szalonzenekara. 18.35:
Hanglemezek. 21.30: Dohnányi Ernő; II. vonósnégyes, Desz-dur. Előadja a Melles Magyar vonósnégyes. 22.05: Hlrék, sporteredmények.
Külföld. Wien. l9.Ö5: Verdi Falstaffja Salzburgból, vezényel Tóscanini. — Toulóse. 22.40: Spanyol dalok.
Pint®:
Budapest I. 11.10: Nemzetközi ' vizjelző-rolgálat.
1Í.0K: Állástalan Zenészék Szimfónikus Zenekara. Vezényel Melles Béla. 13.20: Náná -y fcrzsi
zongorázik. 14: Szendy Ilona énekel zongórakisérettel. 16.15: Dr. Wehner Józsefné felolvasása. 17:
Di. Pécsi Albertné Mann Ilona dr. előadása. 17
Óra 30: Zsámbóki Miklós gordonkáik. 18: Sportköziemén vek 18.10; A rádió szalonzenekara. 19
óra 20: Máté Károly előadása. 19.50: Kresraé
Sztojanovits Lili énekel, zongórán kiséri Braun
Paula. 20.20: A rádió kűlügv negyedórája. 20 35:
Pertis Jenő és cigányzenekara. 21.40: Hirek. -"2:
Schubert VII. szimfónia, C-dur. Előadja az Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Dohnányi Ernő. 23: A debreceni nyári egyetem külföldi
hallgatóival beszélget "Wirtipffen Iván báró. 2315:
Hanglemezek. 0.05: Hirek.
Budapest I I 17: Hanglemezek. 19.20: Balázs
Gyula magyar nótákat zongorázik. 19.50: A száz
év előtti Szentes. Zalotay Elemér előadása. 20.40;
Hirek.
Külföld. Badio Paris. 20.30 Hangverseny Vichvből. - Böma. 20.40: Bard: A fonográf királynője, operett. — Deutschlandsender. 23: Vivaldi:
A négy évszak, szimfónikus mű.
Hteaorill HATVANI

„Tulipán" harisnya

és rilvidáruháza

M l k l z á t h K á l m á n u c c é 3. »*. « .
Olea« Arak. H Tegyen príb»T4(»rlí«t.

-7-1

iskola és aktatáskák
retikülök, erszények, utazókofferek, football-lapdák

S t k Brunner János

l

Kii» r>. palota. W «» olc»«n oafc a htorUrtnét vá»*ro ha'

Kerékoériát

most tüzzománcoztassa. mert 30 szazalek engraménnyel ujjá varázsóljuk — ü j rendszerű csö
vekből saját műhelyünkben igen olcsón készítünk
uj kerékpárokat garancia mellett. Gumik és alkatrészek olcsón. Z8ÓTÉR S. és TARSA műszerész,
Gróf Apponyi Albert-ucca 4.
280
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TerézHoruti Színpad

Kacanró Esték
Uaszany Pirosha é^aiamonBeia
felléptével.
Azonkívül: Rajna Alice. Gárdonyi, Kőváry,
Herendy Manci, Lengyel GIzl, Peti, Szenes,
László, Fenyő, Rácz Vall és a nagv táraulatok közreműködésével.
Vásár- «8 ünnepnap délután V? $ órakor.
Ölésó helyárakkai.
Kezdete 9 órakor.
Tel.: 1-265-54
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gulhatok és öcsém, boldogultam.
— M i vagy te most, hátyám? Képviselő?
— Igen, a — „Áldozatkészség"-bank egyik
vezérképviselője.
Alkalmasint azt várta, hogy erre a bemutatkozásra leesik a Kálmán álla. N e m esett.
— Nos, nem ismered az „Áldozatkészsegget?
— Nagyon sok iskolai példát tudok róla.
— Gyerek, hát annyira vidéki vagy? Ámbár a mi nevünk országos név. Tudod, ki áll
az élén?
— Nem én?
Megmondta.
— Nos?
(Folyt, küv.)

Tffgsdfe

Budapesti értéktőzsde zárlat. Külföldi ösztönzések hiányában tartózkodó hangulatban vontatott üzlet mellett nyitott a mai tőzsde. A vállalkozási kedv eleinte teljesen hiányzott a piacról és a
szórványosan előforduló kötések csökkenő árakon
jöttek létre. A tőzsdeidő második felében megélén^ ^ ^ ^ ^ m T í i I l í r ; — ~
Jl
kült a forgalom és fedezési vásárlások következtében a Kőszén, Salgó, Urikányi, Rima, Magyar
Cukor megjavították árfolyamukat. Az értékek túlnyomó része továbbra is elhanyagolt maradt. Az
A
D é l m a g y a r o r s z á g
r e g é n y e
'rányzat zárlatkor egyenetlen volt, az áreltolódások azonban mindkét irányban jelentéktelenek.
Magyar Nemzeti Bank 182, Magyar Altalános Kőszén 452.50, Ganz 20.80, Egyesült Izzó 132. Szegedi
kenderfonógyár 42.50.
Zürichi dcvizazárlat.
Páris 20.20, London
15.4475, Newyork 306 hétnyolcad, Brüsszel 51.775,
Milánó 24.175, Amszterdam 208.40, Berlin 123.45,
Schilling 57.10 Prága 12.68. Varsó 57.70. Belgrád
58
tassa meg, hogy a pesti kolozsvári káposztá- 7.00. Athén 2.9Ö. Bukarest 2.50.
— Kivel? Hát én tán nem ráérek.
Ezért
ban csakugyan sokkal több a pesti, mint a
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamai:
ugyan ne adjunk ki pénzt. Ketten elbírjuk.
kolozsvári, legkevesebb benne a hus. H aAngol font 17.00—17.20. dán kor. 75 65-76.45, belga
Minket pedig elbir a villamos.
mindezt elvégzi, meglássa, milyen jól alszik. 56 00—57 50, cseh kor
13 30-14 20. dinár 780M é g akkor este berendezkedett Kálmán az
Bement a városba az egyetemre. Jaj, ha 7.05, dollár 330.00- 340.00. svéd kor. 87.55—88.45,
uj otthonában. Együtt vacsorázott a régi őr- most a véletlen
összehozná
Kevermesné kanadai dollár 331.00-341.00, francia frank 22.30—
mesterével. Volt hazai bőven kétrészről is. őnagysngával, mit mondana neki? Mh? Hát 22.50, hollandi forint 229 45—231.15. lengyel zloty
60 75-61 45, leva 4.00—4.15, leu 2.80-3.00. lira
Az asszony meg egy kis kadarkáért szaladt. csak ennyit:
29.90—30 25, (500 és 1000 lírás bankjegyek kivéteA konyha nappali részében vacsorázgattak.
— Olcsóbb lakásba kellett mennem és pe- lével), német márka --.—, norvég korona 85.00—
(A konyha másik részét, ahol az ágy volt, dig gyorsan: az elköltözésnek, a bucsuzko- 85 90. osztrák schilling 80 00—80 70. svájci franK
függöny választotta el.) Kigyulladtak a harc- dásnak ezt a formáját választottam.
110.70-111.65
téri emlékek tábortüzei.
De ez a találkozás lehetetlen. Ella asszony
Budapesti terménytőzsde • hivatalos árjegyzése;
Kálmán ugy érezte, hogy a fronton van.
sokkal figyelmesebb: nem ismerné meg.
Búza tiszai 77 kg-os 14.80-15.00, 78 kg-os 14 95-<
Aztán lefeküdt a földszintes szoba tiszta,
Valaki mégis megismerte, ölelgette az uc- 15.15, 79 kg-os 15.15—15.30, 80 kg-os 15.25-15,10,
felsötiszai 77 kg-os 14.70—14.90. 78 kg-os 14.85—
puha ágyába.
cán.
Kálmán ugy érezte, hogy otthon van.
—• Kálmán, te rosz gyerek, hát hol buj- 15.06, 79 kg-os 15.06—15.20, 80 kg-os 15.15-14.30,
kálsz előlem? Pesten vagy és meg sem láto- dunatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 11.60
—14.75, 78 kg-os 14 75—14.90. 79 kg-os 14.95-15.05,
gatsz? Ez a hála? Hányszor mentettem meg
Pestvidéki rozs 12.30—12.50. egyéb 12.70-12.80,
az életedet, de hányszor?
sörárpa TIT. 15.00—16.50. takarmánvárpa I. 1190
Másnap reggel ment a jelentés Katónak.
(Kálmán az ölelgető alakra most már emlé- -12.10. zab T 13.10-13.20 tengeri 12?O-12.60,
— M á r az uj lakásomról irok. Jobb, egészségesebb, kényelmesebb, mint a régi. Aztán, kezett, csak az életmentésekre nem. Ez BakOsikrijrói terménytőzsde zárlat. Irányzat szil\ogy a maga tetszését is megnyerje, sokkal sa Laci, az öreg zászlós, aki vele volt ugyan lárd. Buza szept. 114 háromnyolead (114—113 hétolcsóbb. A véletlen juttatott hozzá. Majd el- a fronton, de mindig lapult, mindig bujkált, nyolcad), dec. 113 egynyolcad—113 (113 egynyolmondom otthon. Itt csak azt akarom tudtára mert azt tartotta, hogy háborúban ez a fő: az cad—fél) máj. 110 hétnyolcad—háromnegyed (111
adni, hogy milyen j ó volt maga a mostani ellenség kárt ne tehessen az emberben. Kál- egynyolcad—111). Tengeri szept. 116 ötnvolead
(115 "hétnyolcad), dec. 100.25 (100.25). máj.' 96.25
bucsuzkodásnál: nem kesergett, nem pityer- mánt is le akarta beszélni minden vállalko(96.25)) Bozs szept. 84 hétnvolcad (85 egvnvolcnd
gett, nem vágott sebet a lelkemen, amit itt zásról.)
dee. 83.25 (83 egynyolcad), máj. 81.25 (79.75).
— Szervusz, Laci bátyám. Bocsáss meg, azt
kellene flastrommal rakosgatni, vagy kenegetni, mig behegged. Mindig ilyen
legyen. beszélték a rossz nyelvek, hogy a fronton maM á r
3
0
D e n m ő é r t
J ó kedvvel, friss erővel sietek a frontra: a radtál.
is
lehet
kapni
— Alaptaln rágalom, öcsém.
Hát olyan
jövőnkért való küzdés frontjára. Köszönettel
lOOO d a r a b f a l r o s
c s e r e p e t
tudatom továbbá, hogy a kedves néni re- embernek ismersz te engem, aki minden apjó TI r. minőségben. — A TIT oszt. ára P 25 06
mekelt az éjszaka leple alatt készült sültekkel ró-cseprő világháborúban egy párszor elesik?
ezrenkint a gyártelepen átvéve.
i s tésztákkal. Valóságos költemények! (Azt Hohó, fiacskám! A hazáért élni kell.
121
KERTÉSZ-TÉGLAGYAR.
— És te most hol élsz a hazáért?
mondják, a költők is éjszaka dolgoznak. Én
m r n m m m m m m *
nappal is irtam verseket, de meg is látszott
— Tudod, évekig olyan hazajáró lélek volrajtuk.) Valamire kérem, ami szintén megta- tam: a pátriámba szaladgáltam haza egy kis
karítást jelent. A séta nem árt magának. In- ennivalóért. Most már van állásom, mondha- D f f l w a g i i a r o r s z a i *
duljon tudósítói körútra, járja össze a sógo- tom, nagyon j ó állásom. És neked?
rokat, aztán tudassa velük a mostani címe— Hadd el, bátyám, én csak véndiákoskomet. Elemérnek mondja meg, hogy itt, Zug- dom. Mostanában kerültem haza.
lóban nagyszerű műtermek vannak, de m é g
— Élhetetlen vagy. Lásd én mindjárt tanem volt időm tárgyalni a háztulajdonosok- láltam magamnak akkoriban. Megszoktam a
kal. E g y kicsit még várjon, legalább addig, harci zajt, hát tovább szolgáltam hol egyik,
mig a végrehajtási osztályon minden restan- hol másik különítménynél. Nem
koplalteun,
ciát feldolgoznak. Jámbor sógort köszöntöm. azt mondhatom. Későhb polgári pályára lépA „Gyakorlati Kertész" cimü
szakmunkát tem. Kezdett komiszul menni. Trafikot vetmegszereztem a részére. A z „Ásástan" cimüt tem, belebuktam. Kereskedő lettem, minden
Anyaga legnagyobb,
eddig m é g nem találtam meg. Kántor sógoft portékámat elhordták, de nem fizettek. Voltudassa, hogy elvesztette a fogadást: a zsidó tam kocsmáros, a vendégek becsaptak. Kényelőfizetése leghlsebb!
kántorok nem szakivók, nem hivatásosak, telen voltam hazajáró lélek lenni. Végre rálegfeljebb dilettánsok. Balázs bátyámat nyug- jöttem, hogy csak a politikai pályán boldo-

f 50 év óla fennálló női, férfi és gyermek ruha áruházóban.

HULLÓ
CSILLAGOK

Irta
FARKAS ANTAL

n.

Kölcsönhönuvtár
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Sport
Csütörtökön:
Szeged FC-Kispest Budapesten
Tárgyaidsok Zilahyval, Farkassal — Pálinkás védi a szegedi kapui ?
A . Szeged F C vezetősége óriási erőfeszitér
seket tett annak az érdekében, hogy csapata el
tudjon indulni a bajnoki szezonban. A vezetőség munkáját siker koronázza és a csapat csütörtökön
kiá'lhat
első bajnoki
meccsére a Kispest ellen a Sárkány-uccában.
Ezért a munkáért csak a, dicséret hangján lehet szólni a vetetőségről, amely semmiféle áldozattól nem
riadt vissza a szegedi profifutball érdekében. A
vezetőség személyesen, telefonon- tárgyalt és
ezek a tárgyalótok
még mindig
folynak,
mert
több nagyjelentőségű ügyben még nincs döntés.
Szerdán érkezett vissza Szegedre Budapestről Markovics
Szilárd, a Szeged F C direktóriumának a. vezetője, aki a klub érdekében a
szövetségben, egyesületekkel és futballistákkal
folytatott tárgyalásokat. Markovics budapesti
útjáról a következőket mondotta
a
Délmagyarországnak:
Mindent elkövettem Budapesten, hogy
;—
.iátákoeeladás révén pénzt szerezzek a klubnak ée futballistát vegyek, mert hiszen erre
szüksége van az együttesnek. Első dolgom volt
Zilahyval
tárgyalni. A futballista kijelentette, örömmel jönne a Szeged FC-be, de már élig érkezeit
az egyik
francia
klubhoz
és rövidesen elhagyja
Budapestet.
Zilahynak egyébkent teljesíthetetlen
követelései voltak.
— A Pálinkás--ügyben változatlan a helyzet. — folvtatta Markovics. A Ferencváros —
még nem adta meg azt az összeget,
amelyet mi
a
futbolista
átengedéséért
kérünk,
éppen
ezért Páfinkás
beállítottuk
a Kispest
elleni
csapatba,
de azért Tóth is elutazik Budapestde, mert lehet, hogy a Ferencváros az utolsó
pillanatban — meggondolja magát. Ugv látszik, a Ferencváros taktikázik, azt reméli,
hojry nem tudunk startolni Ó6 olcsón juthat
hozzá a kitűnő kapushoz. Ebben a számításában azonban alaposan csalódni fog.
— Tárgyaltam Farkassal,
a I I I . kerület tehetséges csatárával
A futballista
péntekig
qpndolkozási
időt kért, mert a Ferencvárossal
is tárgyal. Kijelentette, ha a
Ferencvárossal

Az amatőrök startja
Vasárnap már megkezdődnek a szegedi alosztályban a bajnoki küzdelmek. A csapatok
teljesen felkészültek a szezonra, ennék ellenére sok a panasz, főleg a csapatösszeállitási
fronton. Mint ilyenkor, szezon előtt szokás, a
játékosok különböző kívánságokkal lépnek fel,
elsősorban állást kémek, amit igen nehéz teljesíteni és a végén mégis rendelkezésére állnak
a csapatnak, mert játszani szeretnek és belátják, hogy egyesületüknek nem áll módjában
a nehéz problémát megoldani.
Sportkörökben nem sokat várnak az első
meccsektől, mert a szezonelei mérkőzések rendszerint tapogatódzó játékot szoktak hozni, küzdelem azonban mindenesetre lesz a pontokért
Csütörtökön
„bemelegítő meccsek" lesznek a szegedi alosztályban. A két makói csapat, az MTK és a MAK
két szegedi együttest lát vendégül Szent István
napján: a KÉAC-ot, illetve az SzTK-t. Osztatlan örömet keltett Makón, hogy a két régi rivális a két érdekesnek ígérkező mérkőzést egy
pályán, a városi sporttelepen rendezi meg. Délután fél 4 órakor kezdődik V i d r a vezetéséyel
a KEAC—MAK találkozó. 5 órakor az SzTK—
MTK mérkőzés. A két barátságos meccs j ó
sportot ígér.

KiTE—Tüzérosztály
barátságos futballmeccs
lesa csütörtökön Kisteleken. Délelőtt kerékpárosversenyt rendeznek Kiskunfélegyháza és Kistelek
kőzött.
A Vasutas uszó- és vizipólócMpata cíutörtökön
Kalocsán vendégszerepel, ahol a város válogatott
uszóegyüttesével mérkőzik. A szegedi csapat szerdán mir elutizótt Szegedről.

nem, tud megegyezni,
a Szeged
FC futballistája lesz. Nemcsak Farkas megszerzésére lehet
reménye a Szeged FC-nek
— hangoztatta
Markovics —, hanem egy másik kitűnő balöszszekötőre
is, akivel igen előrehaladott tárgyalásokat folytatott. A balösszekötő, akinek a
nevét az ügy érdekében a. Szeged F C titokban tartja, a jelek szerint
a Hungária
ellen
már szerepelhet
a szegedi
csapatban.
Tekintettel a tárgyalásokra — mondotta
végül Markovics —, állítottuk össze a Kispest
elleni csapatot, amelv valószínűleg a következő lesz:
Pálinkás
— Miklósi,
Szójka
— Riesz, Baráti, Bertók
— Korányi.
Gynrcsó.
v.
Ördög.
Szőregi.
Nagy.
De elutazik Budapestre tartalékként Somomogyi.
Tóth és Albert,
akit valószínűleg Sz<5regi, helyén fogunk játszatni.
A csapatot, amely szerdán délután elutazott,
Zsigmondy
Vilmos kisérte, Markovics
Szilárd
csütörtökön szintén Budapestre utazik és folytatja, a tárgyalásokat. A szezon első bajnoki
meccsét Klein
Árpád vezeti.

Sportegyesületek
f i g y e i m é be!
Football garnitúrák,
dresszek,
lábszárvédők,
nadrágok
rendeléssierinti színekben ésMvtelbr. t

LAMPEL íiHEGYI
T I S Z A

L A J O S

K Ö R Ú T .

maradok a professzionalista sport erkölcsi é*
anyagi támogatója, — az én sportmultam feleslegessé teszi eljárásom igazolását és az egyik
szegedi lap szerdán megjelent ilyen cikkei sem
fognak a jövőben sem eltéríteni magyar nem
zeti irányú sportfel fogásom tói, de kötelessé
gemnek tartom, mint a város egyik legrégibb
sportembere az ilyen légből kapott alaptalan
támadásokat visszautasítani Ezek a támadn
sok le kell, hogy pattanjanak rólam, különc
sen. ha azok egy a Szeged FC vezetésében sz<
rephez nem is jutó. egyesületi
tisztviselőtől
származnak.
Az én sportbéli kötelességemre nincsen j" ;
az illető lap e cikkírójának figyelmeztetni
mint ahogyan ezt a figyelmeztetést a töh'
sportember sem fogja tűrni, akik a Szeged Ft
megmentésén fáradoznak. De nincsen joga
Bástya emlékét sem felidézni, mert ott a volt
vezetőség az utolsó fillérig helytállóit anélkül
hogy ilyen illetéktelen támadásoknak lett volna kitéve, ez csak azt eredményezi, hogy a Délmagvarországban bejelentett kilépésemet és lemondásomat — ami nem játék, hanem sportfelfogásomat tükrözi vissza, mert mint már
említette a szanálásnak abba a módjába, mint
ez a Vastag-féle eladás, soha sem tudnék bele
A délutáni órákban arról értesülünk, hogy
nyugodni, — minden körülmények kőzött fenn
a Szeged FC leszerződhette
Bereczet.
a I I I . ke- tartsam, amiről az egyesület elnökét egyidejű
rület jóképességü
csatárát.
Bereczet Szegeden
leg levélben értesítettem.
jól ismerik; ő volt a szegedi csapat balszélsőBástyái Holtzer Tivadar
je akkor, amikor a Középeurópai Kupáért játszott ée tisztán a véletlenen múlott, hogv elÍI.
távozott Szegedről. A futballista, mint a Ferencváros kölcsönjátékosa került Szegedre, de
a szezon végén a ferencvárosi klub követelé(Válasz egész röviden.)
eeket támasztott 66 a végén egv ügyes dribliA Szeged FC közgyűlése és nem választmá vel eladta a I I I . kerületnek. Berecz jelenleg Bunya a vezetésem alatt álló háromtagú direktódapesten tartózkodik, de csak abban az esetben kap helyet a Kispest, elleni szegedi csapat- riumnak korlátlan felhatajazást adott ugy
anyagi, sport, valamint fegyelmi ügyekben, -ban. ha tréningben van, ellenkező esetben csak
így tehát feltétlenül jogunk volt, azt a játékost
a Hungária ellen kerül sor játékára.
eladni, akit együttes elhatározással jónak láttunk és akire vevő vol.
A Szeged FC adósságainak előidézésében részem nem volt, — Egyes lelkes vezetőkkel
együtt nem resteltük a koldustarisznvát a nyaA Szeged FC anyagi és játékocvál- kunkba akasztani és a Szeged FC részére Szesága élénken foglalkoztatja a sportkö- ged város sportszerető és tehetősebb polgárairöket. A helyzet annál kellemetlenebb, nál adományokért könyörögtünk Ezen kálvámert kezdődik az őszi szezon és a sze- ríayárásunk egyik stációja volt a diszelnök urgedi csapat éppen csütörtökön vívja nái tett látogatásunk, amely azonban nem járt
meg első idei bajnoki ligamérkőzését. teljes sikerrel.
Kedden közöltük a szegedi sport egyik
Sok helyütt rideg visszautasításban volt rérégi, kiváló érdemű vezetőjének, bás- szünk, még több helyen megaláztatásban, de
tyái H o 11 z e r Tivadarnak levelét, ezt a ránkrótt penitenciát viseljük, mert a futamelyben helytelenítette az ismeretes balsportnak szerelmesei vagyunk.
játékoseladást és bejelentette, hogy leMinden kritika ellenére a Szeged FC-t meg
mond diszelnöki tisztségéről. — Ma az akarjuk menteni Szeged város és a magyar
ügyben két levelet is kaptunk. Az egyi- sport dicsőségére és ha a már-már sülyedő haket M a r k o v i c s Szilárd, a Szeged
jóról mindenki menekülni is igyekszik, m i a
FC direktóriumának vezetője irta, aki legvégsőkig kitartunk.
válaszol bástyái Holtzer Tivadar kedSzerencsére, mandátumunk a szeptember 6-i
di cikkére. A másik levelet bástyái közgyűlésen lejár és ha jól, vagy rosszul vég
H o l t z e r Tivadar irta, amelyben zetl munkánk után a közgyűlés további munvisszautasítja az egyik szegedi lap kálkodásunk alól felment, — mi leszünk a leg
szerdai számában megtjélent
eüleae hálásabbak és szívesen adjuk át a helyűnket
irányuló támadást. A két levél a kő- bárkinek, aki a Szeged FC érdekében áldozni
vetkező:
és dolgozni is akar.
Markovics Szilárd
I.
Mint ismeretes, a Szeged FC anyagi ügyeiCíapatöiMeállitási gondok a Vasutasban. A
nek rendezésére háromtagú direktóriumot delegált Markovics Szilárd mérnők úrral az élen, Vasutas futballcsapatában nagy változások váraki azonban ugy látszik, egyedül döntött a já- hatók. Az a csapat, amely az elmúlt sziezonban a
tékoseladások dolgában. Az eladás már na- legjobban szerepelt a szegedi alosztályban, ma
pókkal ezelőtt megtörtént, amiről azonban az játékosgondokkal küzd. 'A' helyzettel kapcsolatban
egyik szegedi lap egyszerűen hallgatott, de szer- B o r b é l y , a csapat intézője kijelentette, hogv
dai cikkében személyem ellen lépett fel táma- K ő v á r i Árpád, aki a legtöbb gólt lőtte a Vasdólag. mint aki a szanálásnak ezt a módját el- utasban, eltávozott Szegedről; Budapesten kapotl
állást. Bejelentette a vezetőségnek K ó s z ó István
leneztem.
Természetesen a legnagyobb határozottság- ís, hogy a jövőben nem áll módjában a enapatban
gal és mélyen megbántva utasítom vissza a sze- futballozni. Vasárnap még játszik, de azután eltá
mélyemet ért támadást és a „destrukció" vád- vozik Széfedről V i r á g Mihály, az egvüt'tes bal
iát. Aki figyelmesen elolvasta a Délmagyaror- szélsőié iS. K csapatösszeállitási gondok okoziák
a vásárnatd kiskunfélegvházi vereséget is —
szág keddi számában közzétett nyilatkozatomondén,i Borbély — és kénytelenek vagyunk fiamat, láthatta, miszerint kijelentettem, ha nem
is érték egyét a szanálásnak e±zél a módjával, tal játékosokkal kísérletezni, ami az első meccse'
mégis a jövőben is a legnagyobb készséggel ken feltétlenül éreztetni fogja Hatását,

Bereczet leszerződtette
a Szeged FC

Beszéljünk igazán őszintén

Beszéljünk őszintén
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Az uj fulballszabályok
Az Inteinaitional Board rendelkezése szerint
vasárnap
életbelépnek
az uj
futballszabályok,
amelyek értelmében változásokat
eszközölnek
az eddigi játékrendszeren. Az u j szabályokról
a Játékvezetők Testülete már értesítette tagjait. akik a vasárnapi mérkőzéseken már eszerint járnak el. Az uj szabályokkal kapcsolatban
a közönség tájékoztatása
érdekében, kérdést
intéztünk Lapu Lajoshoz, a Játékvezetők Testülete déli kerületének főtitkárához, aki a kivetkezőket mondotta:
— Négy uj szabály lép életbe vasárnap. A
legfontosabb szabálvmódositás az, hogv ezentúl az autra. ment labdákat
a kapus nem kézből
hozza játékba.
hanem egyszeri!
szabadrúgás
utján
azt a csapat
bármelyik
játékosa
kirúghatja.
a kapus is. Az a fontos, hogv a labda
•elhagyja a 16-os vonal területét. Ha ez nem
történik meg, a „kapukirugás" megismétlendő.
A másik módosítás az — folytatta Lapu —,
hogy a. játéktérre engedély nélkül visszatérő
futballista miatt nem lehet szabadrúgást; Ítélni. hanem a játékvezetőnek
fel kell dobnia
a
labdát.
Ez arra az esetre is vonatkozik, ha
a játékos sérülése miatt volt kénvtelen elhagyni a pályát.
firdekes az a. szabálvmódositás is, amelv a
játékvezető „felségjogáról" intézkedik. Az uj
szabály szerint a biró működése
abban a pillanatban
megkezdődik,
amikor
a
sporttelep
kapuján
belép.
— A jövőben — mondotta végül Lapu Lajos
— lahdahordozásért. vagy veszélyes játékért
megítélt egyszerű szabadrúgásnál, ha az közelebb van, mint kilenc méter a kapuhoz, a játékosok a két kapufa
kőzött
helyezkedhetnek
el. az ellenfél sem állhat kilenc méternél közelebb. Az uj szabály
szerint
ecyszerit
szabadrúgásból
könnyen
gól érhető el.
Az uj szabálv tulajdonképpen vasárnap lép
életbe, ennek ellenére a csütörtöki
KispestSzeged FC mérkőzésen
már alkalmazzák,
mert
a játék — vasárnapinak számit.
Az uj szabályokról az egyesületek
játékosértekezleteken
ott'atták
ki a
futballistákat.

Sárosi játékjogát 2 évre felfüggesztették.
Sportkörökben nagy port vert fel az az ellentét. amelv dr. S á r o s i
György és a Ferencváros között támadt. Az ellenlétek, amelynek
okát nem lehet tudni, az lett a következménye,
hogy a kitűnő futballista nem volt hajlandó a
szerződést aláírni. A Ferencváros Sárosi magatartását bejelentetle a szövetségnek, amely
most foglalkozott az üggyel. Az egvesblró dr.
Sárosit találta vétkesnek, ezért játékjogát két
évre felfüggesztette. Eszerint Sárosi két évig a
Ferencváros beleegyezése nélkül egyetlen proí¡csapathoz sem szerződhet. Az itélet elhangzása után dr. Sárosi kijelentette, hogv tudomásul veszi az Ítéletet és nem «szerződik sehová;
visszaamatHrizáláMÍt kéri és egv év múlva amatőr lesz.
A SzAK futballszakosztálya pénteken este fél
« ói-nkor a Lloydban levő klubhelyiségben ölést
tart, amelyen résztvesz az egyesület elnökségi gárdája. Aa ülésen nemcsak a vasárnapi mérkőzés
csapatösszeállításét beszélik meg, de dönteni fognak a klub más fontos ügyében is.
Erdős; a japán—magyar uszómérkőzésen. A
\ idék legjobb 100 méteres melluszója. Erdős, aki
vasárnap megjavította a déli kerületi rekordot,
résztvesz Budapesten a szombaton kezdődő magyar—japán uszómérkőzésen. Ellenfelei a japán
melluszó olimpikonok lesznek.
Dobó megfellebbezte a szövetség Ítéletét Jelentettük, hogy D o b ó Ignácot, a Toldi országoshirü birkózóját a török túrával kapcsolatban örökre eltiltották a versenyzéstől. Dobó az
Ítéletet méltánytalannak tartotta és fellebbezéssel élt ellene. Fellebbezését azzal_ indokolja,
hogy az ítéletet nem megnyugtató bizonyítékok
alap ián hozták; a büntetést nem érdemelte meg.
— Elitélte a szövetség Z e m k ó Jánost, a kitűnő szegedi birkozóvezért szövetséggel szembeni
tiszteletlenségért. Zemkó büntetését három évben állapították meg. A* itélet nagy feltűnést
keltett Szegeden, mert Zemkó a szegedi birkózó
sport fejlesztése terén hervadhatatlan érdemeket szerzett.
Szegedi céllövők Budapesten. Csütörtökön rendezik meg Budapesten a MOVE országos céllövőversenyét. A versenyen a szegedi MOVE-tagok teljes számban résztvesznek és favoritként indulnak
« küzdelembe, amelynek győztesei értékes dijakat
kapnak.
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SZOBÁK
Ores nagy uccai szoDa
fogtechnikus laboratóriumnak, villany és gázzal, irodának, szabóműhelynek, bútor leraktározásra is alkalmas,
kiadó. Somogyi n. 22
emelet jobbra.
KÜLÖNBEJARATU
uccai és udvari bútorozott szoba (esetleg üresen azonnal vagy elsejére kiadó. Budolf tér
9. emelet.
276
Lépcsőházi szép. uccai
bútorozott szoba, külön
előszoba bejárattal, fürdővel szent. 15-re kiadó Deák F. u 24. II 7.
Elegáns bútorozott különbejáratu szoba, fürdőszoba használattal ki
adó. Petőfi S. sugárnt
37a I. em. jobb.
Elegáns lépcsőhá /.i bejáratú bútorozott szoba
fürdőszoba használattal
1936 szeptember elsejére kiadó. Tud. l'eketesas u. 17. házfelügyelőnél.

L a k á s - Üzlet
Kiadó lakás magasföldszintes 3 szobás alkovos Viz, villany
bent
május l-re Vitéz ucca
29. szám.
Uj házban egyszobás —
fürdőszobás modern lakás november l-re kiadó Felhő ucca lb.
Kettőszobás uccai modern fürdőszobás lakás
nov. l-re kiadó. Uj tér
6. sz.
Háromszobás belvárosi
összkomfortos
lakást
keresek novemberre —
„Erkélyes" jelige alatt
kérek ajánlatot a kiadóba.
Évtizedek óta fennálló
kovácsműhely szeptemberre olcsón kiadó. Párisi körút 34a.
Háromszobás.
frissen
festett lakás azcnnalra
vagy novemberre kiad,s'
Margit u. 22a.
Magánház elköltözés mi
att kiadó. Szép gyümölcsössel, a strand közeiében, vagy eladó. Újszeged, Fürj u. 24b.
3 SZOBÁS
erkélyes uccai modern
lakás azonnalra, vagy
november l-re kiadó,
Margit ucca 28.
294
Háromszobás összkomfortos belvárosi modern
lakás újrafestve kiadó.
Bővebbet; Báró Jósika
14 sz.
Kölcsey ucca
10 szám
alatt kétszobás modern
lakás, üzlethelyiség —
novemberre kiadó.
Két szoba, előszoba,
fürdőszoba, tiszta parkettás lakás nov. l-re
kiadó Jakab Lajos n.
3., Uj-térnél.
HÁROMSZOBÁS
uccai, emeleti lakás november l-re és 3 szobás uccai földszintes
lakás azonnalra, vagy
november 1-re kiadó
Kelemen u. 5.
293

Modern négyszobás lakás novemberre kiadó.
Tisza Lajos körút 45.
Háromszobás modern
emeleti lakás november
l-re kiadó. Bocskai u.
9. sz.

Foglalkozás
Mindene«
szobaleányt
keresek hosszú
bizonyítvánnyal Dettre, Takaréktár u. a
ÜGYES "SZERVEZŐ
SAJÁT KERÉKPÁRRAL, AKI A KÖRNYÉKEN
ISMERETSÉGGEL BIR, AZONNALRA
FELVÉTETIK.
CIM A KIADÓBAN.
Bejáró mindenes felvétetik d. u. 2-ig kéttagú
családhoz. P 14. Kálvária u. 40.

1936 augusztus 2 0 .

ADÁS-VÉTEL
Stráfkocsi, tábori fuvó,
gyalupad padlás vasajtó kerettel, ablakrácsok, építési anyagok
olcsón eladók. Horváth
vastelep. Párisi-körnt
19a. szám.
Veszek, eladok használt
bútorokat, ruhanemüeket. zálogcédulát, dísztárgyakat. Hívásra házhoz megyek. Pappál, —
Apponvi n. 14.
Legmagasabb árat fizetek használt tárgyakért
és ruhákért. Csehó, —
Attila n. 8.
Karikahajós nagy varrógép jókarban. jutányosán eladó Bómaikörut 18.
Földie.perpalánta,
legkorábbi, óriás fajta,
dus gyökérzettel kapható Újszeged, Középkiköt ;sor 23.

Irodai és technikai —
munkához alkalmas leány felvétetik. Ajánlkozás ..Alkalmas" jeligére a kiadóba.

Öcskavasat, fémet magas árban veszek és eladok Horváth vastelep,
Párisi kömt 19a.

Kóser háztartásba házvezetőnőt keresek „Házvezetőnő" jeligére kiadóhivatalba.

ALKALMI II AZ VÉTELEK. SZŐLŐ ÉS SZÁNTÓ tanyás birtokok
nagy választékban:
Uj, adómentes, 3 szobás
fürdőszobás, kertes családi ház Móra templomnál 7500 P. — Uj, adómentes belvárosi emeletes bérház modern lakásokkal 22.000 P. —
Szeged egyik legrégibb,
jóforgalmu
vendéglője
egyesületekkel,
saját
házzal 3 szobás fürdőszobás lakással, szép,
kerttel 17.000 P. — Kétemeletes bérház modern
lakásokkal belvárosban
40 000 P. _ Paprika földek. szőlő és gyümölcsé
sök, szántó tanyásbirtokok, legolcsóbban vásárolhatók. — MÉZERNÉ
F. M. Irodában (Kultúrpalotánál.)
268

Szabótanoncnak
értelmes fiút felvesz Bingei
szabó, Tavasz u. 18.
Társalkodónőt keres —
férfi az esti órákra. —
Leveleket „23 éven aluli" jeligére.
Kifutóleány és tanulófiu
rövidáru üzeletben felvétetik. Szász. Kelemen
u. 7.
Jómegjeelnésü
intelligens urat
ü z l e t s z e r z ő n eij
felveszünk. Singer varrógép rt.. Kárász u. 1.
ügyes, fiatal

mindenes
tozono
azonnal felvétetik Feketesas u. 15, I. em. 1.
Gyakorlattal biró gyermektelen középkorn házaspár házmesterséget
keres, vizvezetékszerelő
Somogyitelep V. 215. —
Tóth.
Perfekt bejáró szobaleányt keresek hosszú bizonyítvánnyal Tisza L.
körút 61, I. 5.
önállóan főző, hosszú
bizonyítványokkal rendelkező mindenes szakácsnő azonnalra vagy
saept. l-re
felvétetik.
Tisza Lajos körút 42a.
Patzauer.

Bőrkabótok
mérték után I-rendü kivitelben, bőrkabát javítás, festés vízhatlan festékkel készül Sajka ucca
II. CSORDÁS bőrruhakészitő mester.
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Komondor-

kölykek,

nagytestű pedigrés szülőktől darabonként
helyt 20
pengőért eladók. Nyolchetesek. —
Beretzk gazdaság. Arpádhalom (Csongrád me
gye.)
303

Eladó kedvező feltételekkel egy nj magánház.
Zsolnai uoca 6, Landesberg telep.
Régi diófa íróasztal eladó. Winkler, Tábor n
7b. sz.
Eladó adómentes ház
Csaba ucca 48.
Férfi ruhák, fali
óra
eladók. Kovács, Kígyó
n. 2 d. n. 4—5 között.
tömeglevelezéseket veszek, cserélek. Antiquárium. Balogh, Mérei u.

6b.

íróasztalt jókarban veszek állóiróasztatl eladok. Jelige
„íróasztali
Uj zsibárusüzlet legmagasabb áron mindent,
ruhát, cipőt,
fehérneműt. Csongrádi, Vidrau 3.
Pengős, szines regények
uj magazin folyóiratokat veszek. Antiquárium, Balogh, Mérei u. 6b.

• •iMJim*

ötventöt. hatvanas füg
getlen
hivatalnokkal
nyugdíjassal megismerkedne úriasszony „Kedves ismeretség" jeligén,
Ki lenne hü
pária 49
éves asszonynak, aki ke
reskedésben jártas. Jel
ige: ..Barnát szeretem."
Jomegjelenésü 34 éves
asszony úriember barátságát keresi. Jelige: —
„31 éves asszony."

HÁZASSAG
Szeretnék
MEGNŐSÜLNI.
Komoly kereskedő vagyok.
Vagyonom 10
ezer pengő. Udvarolni
nincs időm. 24—32-ig
jelentkezhetnek. Fényképes teljes címre hasonlóan válaszolok. —
,rSors keze" jeligére a
a kiadóba.

KÜLÖNFÉLÉK
Kisebb nj ház könn
kifizetésre
megvehető
Nagyobb leányt és fiút
felvészek.
Érdeklődni:
Pö9pök ucca 12. szám.
nyomdában.
MÉRLEGEIT
és SÚLYAIT bármilyen
•endszerü, legolcsóbban
leggyorsabban
javitja
és hitelesítteti
Elek
Sándor
mérlegkészitő.
Somogyi-ucca 24.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JŐZSEF.

Rendes bejáró szobaleányt keresek. Vargáné,
Deák Ferenc ucca 23.

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyaror»zág
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged.

Nagyobb kifutófiut kerékpárral
felveszünk.
Matador Vegyi ipar —
Szentháromság u. 11.,
udvarban.

Nyuoáoyak,
csónakponyvák

FÖZÖNŐK^
szobalányok és mindenesek jó és hosszú bizonyítvánnyal elhelyezkedés végett azonnal
jelentkezzenek Katholikns Háziasszonyoknál,
Jókai-ncca 1'. sz. (az országzászlónál). Hivatalos órák délelőtt 9—1
óráig, délután 3—6-ig,
szombat délután kivételével.

Felelős üzemvezető: KLEIN 8ANDOK.

ii

Varga

kárpitoskellékek gyári áron,
Mihály cégnél, Aradi u. 4.

maiiach: Emüer iraoediáia

-

Megvételre k e r e s e k : Régi jogi könyveket, Akadémiai köteteket, Természettudományi közlönyt és kiadásait, régebbi tudományos könyveket és teljes könyv-

tárabat

Hungária Aníiquárium

Szeaecf. Batthyányi ucca 2.
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