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A bécsi kaland
Vannak a hétköznapi életben szenvedélyes
tanácsadók és vannak, akik vissza szokták
utasítani a bizalmasabb helyzetbe kerülésnek
ezt az alkalmát. Az emberiség túlnyomó része ugyanis nem döntésre kér fel életének vitás dilemmájában, hanem azt akarja, hogy
beszéld rá arra, amit ő már elhatározott.
Minthogy pedig senkit a világon semmiről
meggyőzni nem lehet, mert olyan okosak vagyunk kivétel nélkül, hogy a magunkénál
tisztábban látó főt, biztosabb meggyőződést
el nem képzelünk, el lehet képzelni, mennyi
haszontalan szó és betű fecsérelődik el, hány
vizimüvet hajtana a gazdagodás turbina-igájába az igy elveszett energia, mennyi szü1^tett
rossz
tüdőt
lehetne
feljavítani
a jó tüdők elkoptatott anyagával. Kivétel
talán a költők által annyira megkülönböztetett
női nem, mert hf. annak hitelesen bizonyítod
be fáradozásod során, nemcsak esküvel, hanem közjegyzői bizonylatokkal, tudományos
vegyi és fizkai utón, hogy a fehér az fehér —
az önhittségig meg lehetsz nyugodva a sikerben, ha azt feleli rá, hogy „lehetséges".
Ha mégis vann ik eltérő megnyilvánulások,
azok csak látszatok és nem tiszta eredmények.
A politikában nem lehet ellentétes elv számára meghódítani valakit, ott legfeljebb a
kaján ártatlanság unszol kacérkodva, hogy
csábítsd el, mert nem gondolja komolyan az
ellentállást. Mindeneseire hogyan tetszik gondolni a kárpótlást, vagy a jutalmat? A nagyobb arányú képzőművészeti
kérdésekről
most nem beszélünk, hiszen kötetek telnének
ki azokból a részletekből, hogy mi az értékes
es általában az értékesebb ebben az irányban
és m i a kisebb amabban, irodalmi viták is
fajulhatnak el késhegyig és lánglelkü apostol
legyen a talpán, aki mindenkit megnyuoiató
véleménnyel dönt, — maradjunk meg most a
színház mellett, lévén az olyan terület, hogy
ahhoz ért a legtöbb ember, mert büntetlenül
elmondhatod a családfájáról a legbántóbb rágalmakat is, csak odáig ne merészkedj, hogy
a szakértelmét vonod kétségbe.
Hosszú és ezerféle emberi megnyilvánulást
felfogó pályánkon körülbelül mindent láttunk
már, ami látható, igy tudnánk igen mulatságos dolgokat elmesélni a közönség értékeléséről, ha nem közelednénk egyre jobban szűkebb témánkhoz, a színészhez, meg a róla
szóló kritikához. Mert hogy a kritika nyomán
nincsenek napirenden a kirobbanó botrányok,
— amik inkább c?ak a kulisszák mögött zajla- i
nak le, — annak a valamelyes önfegyelmezésen kivül a következményektől való félelemben is kell keresni az okát. A színésznek
az az éltető eleme, hogy irnak róla. Mindegy,
hogy mit, csak szerepeljen a nyomtatott betűk világéban, foglalkozzanak vele s igy előkészüljön a talaj az esti szereplése számára.
Megelégedve azért még senki sem volt a róla
Írottakkal, mert akárcsak az anekdótabeli
gazda, aki a tizenötmázsás termés idején arról panaszkodott, hogy igen ám, de nem termett mák, — a színész is kibirná valahogyan
a ledorongolást, csak ne magasztald a riválisát.
Elaggott, kiszáradt kardalosok, mikor elfeIedettségükben emlékeikről beszélnek, rendszerint megálmodják azokat a tenorpártikat,
drámai diadalok&t, amikben — másaknak volt
részük. „Mikor még elsőrendű v o l t a m . . . " —
kezdődnek ezek a mesék, erőszakos elégtételt

évfolyam, 217. M.

véve igy a multakért, mert az Is érthető, Kogy
csak a muszáj, meg az intrika csúsztatta le
őket az utolsó — bár igen becsületes — sorba. Kenjük fel ide m é g azt a színfoltot is,
hogy igen sok világhirességet ismertünk, aki
egyszerűen szinész-nek és szinésznő-nek vallotta, vagy irta magát, ellenben a fővárosi telefonkönyv tele van olyan „színművésszel"
és művésznővel, akik nyilván a posta és távírda fóruma előtt szerezték meg az erre való
jogcímet s annyi sohanemhallott jelesünkről
olvasunk hol itt, hol ott kommünikét külföldi
mozi szerződések kel
kapcsolatban
anélkül,
hogy ebben a kurta életben bármikor is elibénk kerülne a szereplésüket hitelesítő vetített vászon, a film.
Egyáltalában leszoktunk a csodálkozásról
s igy ezek ismeretében azon sem lepődünk
meg, hogy a Nemzeti Színház egy kis különítménye, a hellyel-közzel harmadik garnitúra, beleesik a közös színészi erkölcsökbe s
szervezkedve szavalja az Ur szavait: C s a k
h ó d o l a t illet meg, nem bírálat. A
régifajta népszínművekben mindig került egy
cigányt játszó kórista, aki a maga mókáival
igyekezett elhóditani mások elől a figyelmet.

ELÖriZETCs i Havonta

Helyben

vldóken ot Budapetlen 3.00, kUlIOldUn
6.40 peaqö, — Egye» u « m öre M i k b e
nap ÍO, valhr- «* Ünnepnap *• OU. Hír«
delések »elvétele tarlia szerint. Megle.
lenlk héttoKlveteievel nnnonta reggel,

Szegény Göndör Sándor aztán meg nem tudta érteni, miért vihog a karzat, mikor ő ott
elül halálos komolyan zengi a szerelmét. A
cigányt domborító kóristát viszont sorba
meggyőzni nem lehetett arról, hogy nem neki
volt sikere. Na igen, énekelt a népszínművek
primadonnája is.
Mindenekfölött pedig adjunk hálát Istennek, hogy Magyarországon élűnk s nem a
harmadik birodalomban. Ott épp most t ö r ö l t é k az irók lajstromából, kárhoztatták hivatalosan állásvesztésre és szilenciumra Herbert
Iheringet, aki a „Berliner Tageblattnak" volt
nagytekintélyű kritikusa. Eddig nem derült ki,
hogy mi volt a bűne, mit merészelt a maga
műveltségével, tudásának szemszögéből megírni, a kritikus örökéletű jogán, & hozzáférhetetlenség, a befolyásolhatatlanság szentségében bizva. Félve is irjuk le ezeket a soroknt,
hátha kedvet kap tőle a sokat szereplők valamelyike s pártkérdést provokál a bécsi kalandból. Végtére ők is sokat szerepelnek, játszanak, igen drága díszleteket fizettetnek velünk, hát értenek a dologhoz, ha mingyárt
csak annyiban is, hogy ő k s e m t ö r i k a
kritikát.

Egységes fegyverkezési
és gazdasági frontot

határozott ela kisantant Pozsonyban

Hivata'os jelentés a kisantant legközelebbi u íj ár ól azokra az intézkedésekre, amelyekel
»» Megegyeztek
a fennálló határok megsértése esetén tennének"
Pozsony,
szeptember 14. Pozsonyban vasárnap reggel megkezdődött a kisantant konferencia. amelyen hír szerint a kisantant
három
hadseregének
technikai
szempontból
való
egyesítését
határozták el. Ennek az érdekében
a ruíron; állam hadianyaggyárai
együtt
fognak
működni.
A részleteket a bárom vozérkar fogja megbeszélni.
A kisantant-államok megbízottai
Stojadinovics jugoszláv miniszterelnök és külügyminiszter, Antonescu
román ós Krofta
cseh külügyminiszter a katonai vonatkozású kérdéseken
kivül gazdasági
együttműködésről
és
kölcsönös
segítségnyújtásról
beszéllek.
A gazdasági kérdéseket október 12-én Bukarestben
beszéli meg
a kisantant gazdasági tanácsa.
A hétfői záróülésről a következő
hivatalos közleményt
adták ki:
— A három állam továbbra is el van tökélve, hogy ezentúl is az általános
békére és a
saját
biztonságukra
irányuló
hagyományos
politikát
folytat. A három
kisantant-álíam
mindig olyan rendszer szükségessépót hangoztatta, amely a béke mostani
szervezetét
kiegészüli, ezt a felfogását most is fenntartja.
Minthogy azonban bizonytalan, hogy ez az
annyira kívánatos eredmény rövid időn belül
elérhető lesz-e, a három állam közös politikája
eddigi irányelvei feladása nélkül elhatározta,
hogy

megerősíti
szorosabb

biztonságát
kapcsolatba
mással

és erejét
hozza
egy-

ugy azonban, hogy mind a három állam továbbra is fenntartja az országokkal létesített szoros
együttműködést.
— Ami a többi államóit
illeti, a három kieantan'-állara továbbra is arra törekszik, hogy
ezekkel a legjobb viszonyt tartsa fenn és ez el'
sősoiban a három állammal
határos
államokra
áll. amelyekkel a kisantant-államok fennakarják tartan; ós minél jobban fejleszteni akarják

a jó szomszédi

viszonyt.

— Ennek az állapotnak a fennmaradása
azonban — mondja tovább a hivatalos közlemény — ezeknek a szóban
forgó
államoknak
magatartásától
is függ.
A kisantant-államok
már kifejezésre juttatták az* a reménvüket,
hogy a fenráiló
határok
megsértésére
nem kerül sor. inégis megegyeztek
azokra az intézkedésekre nézve, amelyeket
ebben
az esetben
életbe
léptetnek.
— Különös figyelmet szentel a tanács annak, hogy milyen módon mélyítse a gazdasági
kapcsolatokat
az egyes kisantant-államok között és ugyancsak gazdasági téren hogyan léteeitserfközeledést a többi középeurópai állammal.

Kőolai, ólom, réz
Belgrád,
szeptember 14. A mai Politika ar
ról értesül, hogy Románia nemcsak, hogv szállítani fog kőolajat
Jugoszláviának, hanem
Románia nem messze a Dunából
petróleummezőt fog Jugoszlávia
rendelkezésére
bocsátani.
amelyet saiát üzemében használ maid ki. A kő-
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olajszállítás ellenében Jugoszlávia főleg ólmot
f.s rezet fog nagvobb mennyiségben szállítani
Romániának, a kisantant
relité
irdekébm.

hadsereainek felnze-

Nagy megrendelések a Skodagyárnál
Róma. szeptember 14. A Stefáni Iroda tudósítója jelenti Pozsonyból: Az értekezlét körei
ben híre ¡ár, hogv a Skoda-gyár rendkívül
nagy fegyver- és lőszermrgrendelést kapott.

A román király Mussoíinihez
uazlk?
Londoni jelentés szerint Károly rómán király rövidesen ellátogat Párnába,
ahol Mussolinival fog megbeszélést folytatni, A cél az.
hogy Olaszország
is Románia
barátságát
megszilárdítsák
és bolsevistaellenes csoportot alakítsanak. amelyhez a. kisantant-államok, Olaszország, Ausztria. Magvarorszáar és Lengyelország tartoznak.
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Egyévi kényszermunkára Ítélték
az angol király revolveres támadóját
4 merénylő fantasztikus vallomása egy titokzatos összeesküvésről
London, szeptember 14. A londoni eskűdtbiróságon nagy érdeklődés mellett kezdték meg
hétfon délelőtt a M a r M a h o n elleni bünper
tárgyalását. Az el«J vádpont szerint Mar Mahon
fegyvert tartott magánál és azzal embertársának életét veszélyeztette. 2. A vádlott pi*ztolylyal a kezében közeledett a király személyéhez
azzal g céllal, hogv közbotrányt keltsen. 3. A
király közelében pisztolyt rántott, hogv ezzel
megfélemlítse az uralkodót.
A vádlott kihallgatása során ártatlannak
mondotta magát
A délutáni tárgyaláson a biróság Mac Mahont a harmadik vádpontban bűnösnek mondotta. amely szerint szándékosan pisztolyt rántott a király jelenlétéhen.
Mar Mahon kihallgatása során most egészen
uj vallomást tett. 1935. októberében egy angol
mérnök utján érintkezésbe lépett egy idegen
nagyhatalom nagykövetségének tagjával —
mondotta —, aki egy „idegen bárónak" mutat-

ta be. A báró Írország sérelmeire hivatkozott,
az angol kormány ellen izgatta őt és igyekezett
rábeszélni, hogy lőjje le a csapatszemle során a
királyt, mert akkor zavargások törnek ki, az
angol birodalom bomlásnak indul és egy más
nagyhatalom elfoglalhatja.
Vallomása további részében előadta, hogy
mindjárt a tárgvalás megindulásakor értesítette az angol hadügyminisztert, mire akarják
őt felbérelni. Pénzt » kapott amelyeknek számát bejelentette a hadügyminisztériumban. A
merénylet elkövetéséért 150 fontot Ígértek. Sohasem akarta a királyt bántani. Tudja, hogy
ellenkező esetben az összeesküvők maguk ölték volna meg a királyt. Azt is tudta, hogy ha
a merénylet nem sikerűi, Franciaországban
ölik-meg a királyt az összeesküvők. Mac Mahon
végül hosszabb fogházbüntetést kért, mert csak
ott érzi magát biztonságban megbízói elől.
A biróság Mac Mahont 12 havi kényszermunkára ítélte.

San Sebastian után
megkezdődik Bilbao bombázása
r

A kormány sikereket felen! a déli frontról

Pórit- szeptember 14. A felkelők vasa'rnap
^iszaka bevonultak
San Sebastianba.
amelyet
a kormánycsapatok az utolsó órákban nem
védtek Röviddel a város elfoglalása előtt kiájultak az ellentétek a védők között; az anarchisták puskatüzzel fogadták az állásaikból
visszavonuló miliciaosztagokat. Harc fejlődött
ki a két tábor között, közben a felkelők ágvui
bomba záport zúdítottak
a városra*
amely kísértetiesen
(nett. amikor
ilola katonái
bevonultak.
Az uccákon halomra hevertek a súlyos
sebesültek és a halottak. A felkelők üldözőbe
vették a menekülő kormánvesapatokat, amelvek
nj állásokat foglaltak el.
Alcazárban a védők beszorultak az erődbe.
A kormányceapatok szabad elvonulást biztosítottak a városrészben lévőknek, akik között
900 asszony és gvermek van és az éhhalállal
küzd. A menekülés még nem történhetett meg,
mert. a, kormánv delegáltja a nagv Bombázás
miatt még nem tudott bejutni az ostromlott
Aleazarta. A korménycsapatok a menekültéknek két kolostort bocsátottak rendelkezésükre
és kötelezték magukat arra. hogv ellátiák őket
éMraJszerreI.

Bilbao...
Saint Jcaii de Luz, szeptember H. Az Havas
Iroda kii lön tudósítója jelenti Biibaóból: A burgosi kormánv megbízott ía értesítette a Bilbao-

ban lakd idegeneket, hogy távozzanak" ef a városból, mert azt bombázni fogják.
A kormány a maga részéről értesítette a bilbaói kikötőben horgonyzó külföldi hadiha jókat,
hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket, mert
kikötőt éjfélkor aknákkal zárják el.

A korménycsapatok sikerei
Párisi jelentés szerint a kormánv hadirepülőgépei bombázták Granada
várost.. A külföldi
konzulok tiltakoztak a bombázás ellen. A
kormánycsapatok repülőgépei Oviedó
városát
is bombázták.
Az andalúziai
tartománvban — mint a kormány részéről jelentik — a köztársas.Vi erők
megsemmisítették
az ellenséget.
Aragóniában
ugyancsak győzedelmeskedtek a felkelők serege
felett.

Lázadás Marokkóban
Párit,
szeptember 14. A Paris Sofr tangeri
távirata szerint Marokkóban a gromara törzs
körében lázadás
tört Td. A lázadók
megtámadtak egy katonai
őrállomást.
Egy őrpagv, néhány altiázt^és több katona megsebesült.
A xavareásokm való tekintetteí a, francia
határon mégtiltották a gépköcsi forgómat.
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legalább l 1 hl vételénél adózatlamV, adózva legalább
5 liter vételónéi 33 fillértől. Pince feloszt ás miatt olcsó bor Megbízott Or. SIMON, Oroszlán u. 6.
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A pápa rádióbeszéde
500 spanyol menekült előtt
Róma, szeptember 14. XI. Pius pápa ma délelőtt Castel Gandolfban, nyaralójában ötszáz
spanyol menekültet fogadott. A menekültek három püspök vezetésével jelentek meg a pápa
előtt. XI. Pius hosszabb beszédet intézett hozzájuk, beszédét a rádió közvetítette.
A pápa a következőket mondotta:
— A Ti jelenlétetek, kedves gyermekeim,
akik Spanyolrszágból a nekünk és nektek olyan
kedves és ma annyira megkínzott országból
menekültetek, a mi szivünkben olyan ellentétes
és szembenálló érzéseket kelt, hogy teljesen lehetetlen azoknak egyidejűleg kifejezést adni.
Egyidejűleg sirnunk kellene amiatt a szomorú
fá jdalom miatt, ami szivünket eltölti és örvendeznünk kellene azon a felemelő és büszke örömön, amely bennünket megvigasztal.
Ezután a pápa a következőket mondotta:
— Mondhatnám, sátáni módon gyújtották fel
Spanyolországban annak a gyűlöletnek és vad
üldözésnek lángját, amelyet kimondottan a
katolikus egyháznak és vallásnak tartanak
fenn, mint egyetlen igazi akadálynak ahhoz,
hogy kitörhessenek minden fennálló rend megdöntésére azok az erők, amelyekből már ízelítőt
kaptunk Oroszországtól Kínáig, Mexikótól Délamerikáig.
— A jelenlegi szomorú események még egyszer figyelmeztetőül szolgálhatnak arra, hogy
miiven mértékben fenyegeti ez minden rendnek. minden műveltségnek az alapjait Tény,
hogv ez a fenyegetés sokkal erősebb és élénkebb a mély tudatlanság folvtán és az igazságfelismerése miatt akkor, amikor az Isten elléni
sátáni dühtől szitva a katolikus vallás és egyház ellen irányul.
— Ez olyan tény, amelyet már igen gyakran
elismertek, bevallottak, ezért tovább bizonyítani felesleges. De nem felesleges, sőt szükséges, a pápának kötelessége is, figyelmeztetni
mindenkit arra a veszedelemre, amely abban
rejlik, hogy a felforgató erők mindenképen lehetőséget akarnak találni a katolikus egyházhoz való közeledésre és az ezzel való együttműködésre, megkülönböztetést téve az eszm«
és gyakorlat, gondolat és tett. gazdasági
erkölcsi rend között.
— Ma már kétségtelen és teljesen világos,
hogy ezek a felforgató erők mindent és mindenkit fenyegetnek, de elsősorban az igazi akadályt, mely őket céljuktól elválasztja és ez a
katolikus vallás, a katolikus egyház.
— Mit tehet a katolikus egyház mást, mint
sajnálkozik, tiltakozik és imádkozik, amikor
igen sok helyen megakadályozzák közeledését
a család, az ifjúság és a nép felé, vagyis éppen
azok felé, akiknél az 6 jelenlétére, atvai és tanítói tevékenységére a legnagyobb szükség van?
Türelmet mutatnak azok felé, akik összeverik,
meghamisítják, hamis magyarázatokkal látják el az egyház tanait, az egyház személyeit,
elveit, intézkedéseit, egészen addig, mig végül
is ujveretű kereszténvség és vallás lesz belőle?

fiz angol király visszaérkezett Londonba
London, szeptember 14. Hétfőn délután 6 óra
35 perckor VIII. Edward király — aki Zűrichig
különvonaton utazott Bécsből, Zürichtől pedig
repülőgépen — a feldhami repülőtérre érkezett

Tánczos tábornok
autószerencsétlensége
Budapest szeptember 14. T á n c z o s Gábor
tábornokot aki Magyarországot több izben
képviselte Genfben, hétfőn este autóbaleset érte.
Taxija a Wurm- és a Mária Valéria-ucca sarkán összeütközött egy másik taxival A tábornok arcán és fején sulvosan megsérült. Szanatóriumba szállüoUJk. ahol Adám professzor
műtétet hajtott rajta végre.

1936 szeptember 15.
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Belálhüfó időn belül nem iavitják meg
a szeged—temesvári és a szabadkai
vasúti összeköttetést

QSZTÁLVSO RSJEGVEH
nagy választékban
k

a

Ê

Az utasforgalom hiányára hivatkozik a kereskedelmi miniszter

a

(A Délmagyarország munkatársától.) A közigazgatási bizottság a mult év szeptemberében,
tehát éppen egy esztendővel ezelőtt, dr. S z i v e s s y Lehel indítványára elhatározta, hogy
felterjesztést intéz a kormányhoz a jugoszláv—
magyar vasúti összeköttetés megjavítása érdekében. A miniszter a felterjesztésre most válaszolt. Válaszképen közli a város hatóságával
azt a jelentést, amelyet az ügyben a Máv. igaz'tól kapott és ahhoz a következőket
tűzi:
— A mutatkozó csekély utasforgalom miatt
ujabb vonalak beállítása költségvetési szempontok figyelembevétele mellett csaknem lehetetlen. Figyelemmel leszek azonban Szeged város idegenforgalmi érdekeire és a jövőben azokat a lehetőség keretein belül méltányolni
igyekezem.
A vasút jelentése többek között ezeket tartalmazza:
A

budapest—szeged—nagykikinda—temesvári

és ellenirány« gyorsvonati összeköttetést a 702. és
701. számú Budapest—Szeged közt közlekedő gyorsvonatok folytatásaként, éveken át napirenden tartott javaslatunkra sikerült az érdekelt jugoszláv
és román vasutakkal 1928. május 15-től életbe léptetni. Ez a budapest—temesvári összeköttetés azonban utasforgalmi szempontból egyáltalán nem vált
be, egyrészt mert a budapest—temesvári utasok
inkább a bndapest—Iökö9háza—aradi útirányt vették igénybe, másrészt mivel amaz a beékelődött jugoszláv terület érintését elkerülhetetlenné tette,
ami olyannyira éreztette hatását, hogy egy-egy
gyorsvonatnál naponta átlag csak 3—4 átmenő
utas akadt. Ennek ellenére a szóbanforgó összeköttetésnek az európai menetrendkonferenciákon részünkről történt állandó és legnyomatokosabb szor-

galmazása révén 1933. évi május 14-ig annak fenntartását sikerült kieszközölni. Az Európaszerte bekövetkezett pénzügyi és gazdasági depresszió hatása alatt azután sem a jugoszláv, sem a román
vasút nem lehetett abban a helyzetben, hogy tovább oly kihasználatlan vonatokat járasson, amelyeknél az üzemi kiadások távolról sem térültek
meg. Ily körülmények közt az összeköttetés fenntartásáról természetesen nekünk ís el kellett tekintenünk és

A szeged-rókus—horgos—szabadkai
összeköttetés tekintetében a helyzet az — folytatja
a Máv. jelentése —, hogy Szeged—Horgos és Horgos közt naponta két átmenő vonatpárunk közlekedik. Bár e csonka vonal belföldi utasforgalma is
elég gyenge, mégis elsősorban a helyi utasforgalmi igényeket kell kielégítenünk oly módon,
hogy a vonalról reggeli beutazásra és kora délutáni hazatérésre megfelelő vonat rendelkezésre
álljon, annál is inkább, mert e vonatok iskolás és
hivatalnoki célokat is szolgálnak. De a lokális igények kielégítésén felül — noha a Horgoson át irányuló utasforgalom teljesen jelentéktelen (mindössze naponta átlag 24 utas, vagyis egy-egy vonatnál csupán 6 utasra tehető) — figyelemmel vagyunk
a jugoszláv összeköttetésekre s a helyzet megengedte határig ezt is igyekszünk kielégíteni.
— Az előadottakból kitűnik — végződik a vasút
jelentése —, hogy a horgosi csatlakozások megjavítása csak vonatszaporitással lenne keresztülvihető. amit azonban az utasforgalom egyáltalán nem
tesz indokolttá. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
az, hogy az 1928. május 15-én életbeléptetett menetrendiben javaslatunkra a jugoszláv vasút hozzájárult még egy délelőtti összeköttetéshez, amelyet
azonban ntashiánv miatt fel kellett hagynunk.

FIX

A legszellemesebb, legjobb magyar vig-játék attrakció — Uray T i v a d a r , Jávor P á l , P á q e r Atal, Salamon Béla, B ' r s o n v Rózsi, Fülöp Maqda. — Szerdán premier a
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Erötclfcs mozgalmak
a kecskeméti, kalocsai ís halai törvftiQSZtk
Szegedhez csatolása erdekében

B e l v á r o s l Mosl

â GÓLEM

Ma utoljára

HARRV B a u a »szereplésével.
5, 7, 9
Széchenyi Mosl
Kedden utoljára
Kii

A sárga csikó

5, 7, 9

NEU ERNŐ
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banküzletében, Széchenyi tér 6.

egyelőre kilátás sincs arra, hogy a»
összeköttetés újból feléledjen.

HAVI 200

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
ezegedi ítélőtábla területének kibővítése már
nem egyszer foglalkoztatta az
illetékeseket,
de a terv kivitele mindig megbukott — különböző és ismert erők közbelépése folytán. Egyizben már annyira sikerült vinni a dolgot, hogy
készen állott a törvényjavaslat arra, hogy a
kecskeméti
és a kalocsai,
valamint a baiai törvényszék területét a ezegedi tábla illetékessége alá kapcsolják, azonban a javaslatból nem
lett törvény, nem jutott el a képviselőházig,
mert Kecskemétnek sikerült a javaslatot elaltatnia. Mégsem lehet döntő szempont ennek a
kérdésnek elbírálásánál, hogy a kecskeméti ügyvédek — szivesebben járnak Budapestre, mint
Szegedre. Az nem vitás, hogy az ügyfelek érde-

k

kei azt kívánnák, hogy a kecskeméti törvényszék a szegedi tábla területéhez tartozzék. A
bajai ügyvédek maguk is azt óhajtják, hogy
Baja Szegedhez tartozzék és ne Pécshez,
amelyet sokkal nehezebben közelíthetnek meg. mint
Szegedet.
Á kecskeméti, kalocsai és bajai törvényszékek Szegedhez kapcsolása hír szerint
ismét
aktuálissá vált, mégpedig azon egyszerű oksáf
fogva, mert

a budapesti
tábla nem bírja
el azt
a nagy munkát,
amelyet
a mostani beosztás
állandóan
szállit.
Ügyvédek tapasztalják, hogy olyan ügyek,
amelyeknek még kora tavasszal volt a törvényszéki tárgyalása, csak jövő januárra kerülnek kiírásra a táblán. A félesztendei terminus a legrövidebb terminusnak mondható a
budapesti táblánál, mert ennél sokkal hosszabb
határidőkre is szoktak tárgyalásokat kitűzni.
Világos, hogy a feleknek
nem érdekük
a hoszszabb
határidők,
a jogkereső közönségnek az
volna az érdeke, hogy ügyei minél
hamarább
befejezést
nyerjenek.
A ezegedi táblánál éppen fordított a helv-

zet. I t t nem ritka a háromhetes
terminus
sem. Amelyik hónapban a törvényszék ítél.
rendszerint abban a hónapban már a tábla elé
is elkerül az ügy. Kétségtelen tehát ezekből
az adatokból, hogy
•

a budapesti
tábla tul van
terhelve
munkával
és alig győzi elintézni
az
ügydarabokat,
mig a szegedi
táblán
kevés az ügy.
Az igazságszolgáltatás
érdekében
volna fontos, hogy a táblák hatáskörét arányosítsák
és
a szegedi tábla területét megnöveliék
olyan
módon, hogy a kecskeméti,
bajai
ós
kalocsai
törvényszékeket Szegedhez csatolják.
Szeged
érdeke is ezt kívánja. Szeged az a város,
amely a trianoni
béke
következtében
a legtöbbet
vesztett.
Méltányos és igazságos volna
tehát, ha másképpen biztosítanának részére valami forgalmat. Ezt a célt el lehetne érni a
jelzett törvényszékek átcsatolásával.

A szegedi
Ítélőtábla
a nagyobb
terület mellett még mindég
lényegesebben
rövidebb
terminusokkal
dolgozhatna,
mint a
budapesti.
Beszéltünk egy ismert szegedi ügyvéddel,
aki a kérdésről a következőket mondotta:
— Valóban most volna
a legkedvezőbb
alkalom
arra, hogy a szegedi
tábla
kibővítése
érdekében
az akciót
ismét megindítsák
az illetékesek.
Magam ie tapasztaltam nem egyszer,
hogy a budapesti táblán sokszor
félesztendő
is ekelik, néha még több is. mire egy-egy
ügyet
tárgyalásra
kitűznek,
viszont Szegeden háromnégy hét alatt a tábláig jut az ügv. H a a bajai, kecskeméti, kalocsai törvényszékeket idekapcsolnák, akkor sem lennének hosszabbak
ezek a terminusok, mint öt-hat hetesek, ami
még mindég jóval kevesebb, mint jelenleg a
budapesti táblánál. Dr. Lázár
Andor Igazságügyminiszter, aki szereti a reformokat, talán
nem zárkózna el a jogos ós méltányos kérés
teljeeitése elől. A szegedi igazságügyi hatóságnak, a város polgármesterének és az ügyvédi kamarának közösen kell erőteljes mozgalmat indítani a régi terv megvalósítása érdekében.

ARIZONA
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VARIFIÉ 1

Prófétában

f . fid 15-tól m i n d e n e s í e tél
kcasdéliel
fővárosi
miivészele
remWkötSéaével.
Belépődíj nincs

9
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kőz-

Po'gári árak

Záróra reggel

B^MWWÍH^

'WNMMMMH^ÍMMHNNNMÉÍMNMMMMÍ'MO

Hasznait ísüoiaHönyueK leiaron kaonaiőH

Használt iskolakönyveket veszek, engem érdeklő
iskolákból kiesett tankönyveket is vásárlók. Tudományos könyveket, folyóiratokat és
teljes
könyvtárakat veszek H u n q á r t a A n t ' q u A r i u i n ,
SZEGED, BATTHYAN Y 1ICCA 2 SZAM.
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A magyar pénzüeyl helyzet
a Népszövetség előtt

Tóttinál

flz egységes ellenzék
felvonulása

Genf, szeptember 14. A Népszövetség pénzügyi bizottsága hétfőn megkezdte ülésszakát A
bizottság Ausztria, Magyarország és Bulgária
pénzügyi helyzetét fogja megvizsgálni.
T y l e r n a k , a Népszövetség magyarországi
megbízottjának jelentése 1936. második évnegyedéről szól. T y l e r jelentéséhez kiegészítő

a vasárnapi gyűléseken
Vasárnap több ellenzéki nípgvtiléet tartottak »> orc/.AC területén.
Jászladánvban

felvilágosításokkal szolgált, úgyszintén felvilágosítást adott B r u c e, a Nemzeti Bank népszövetségi tanácsadója is. A Népszövetség pénzügyi bizottsága kedden délelőtt folytatja munkáiát F a b i n y i Tihamér pénzügyminiszter
részvételével, aki részletes beszámolót mond
Magyarország pénzügyi helyzetéről.

Kckhardt Tibor
mondott beszédet és azt hangoztatta, Hogy 8.
kisgazdapárt, az erőszak- politikája
ellen ha,r
col. Beszédet. mondott. Abonuban is, ahol kijelentette, hogy a titkon választójog alapján ösf
szeülő parlamentnek
lesz majd ereje ahhoz,
hogy a vámtorompókat ledöntse és felvegye a
zdosági forgalmat a szomszédokkal, jobb letőségeekt. biztosítson a tnezőgazdasác részére 4> lejebb szállítsa a kartell árakat.. Beszédet mondott itt

Háromórás
II délvidéki kereskedelmi
költségvetési víia
kamarák erélyes akciót
indítottak a szeged- a makói közgyűlésen
(A Délmagyarország makói tudósítójától)
halasi közvetlen vasút- Makó
képviselőtestülete hétfőn délután kezdte
meg szeptemberi közgyűlését. Az első vita a
vonal
városi orvosi létszámemelés körűi támadt. Fned
Ármin csak tanyai orvosi állás szervezését vállalná, P a p p József szerint a társadalombiztokiépitése érdekében

E

Fríedrlch István
is. aki azért ment Abonyba Eekhardttal. hogy
ezzel is dokumentálja az ellenzéki
összefogást.
Beszédében kijelentette, hogy eljön az az idő,
amikor Gömbös is az ellenzéken fog ülni. S ü r
ette, hogy vissza kell térni a becsület™
ön-

Rövidebb egyenes utal az Aitöld számóra a tengeri kikötőkig

{ormányzathoz.

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
Dunántul déli része és a Tiszántúl között Szabadka elcsatolásával — mint ismeretes — megszakadt az összeköttetés, ami súlyos helyzetet
teremetett a határszélekre került déli városok,
elsősorban Szeged gazdasági életében. A pécsi
kereskedelmi és iparkamara legutóbb kérelmet
intézett Fabinyi
Tihamér pénzügyminiszterhez és a Halas—Szeged
között 15 éve tervezett
közvetlen
vasútvonal
kiépítését
kérte. Pécs felhívására a többi érdekelt város is állást foglalt
az ügyben. A mozgalom jelentőségét Medveczky Károly gazdasási főtanácsos, Halas gazdasági egyesületének elnöke a következőképpen
világította meg:

Reibel Mihály eleki képviselő elmondotta,
hogy Seftsik György Csabán bejelentette, hogv
Gömbös nem tér már vissza, fogadiák szerel t t e l Darányit, mint miniszterelnököt.
VégQl Orieqer Miklós szólalt fel. azt hangoztatta, hogy ma a strébeiség ül orgiákat és
a könyöklők, törtetők valósággal hübérrend•zert teremtettek.
SArvárott. Huszár Mihálv tartott beszámoló
gvüléat amelven beszédet mondott
grél Zichy János.
aki hibáztatta
az egypárrendszert.
amelv
esak szolgapárt lehet. Bejelentette, hogv uj
politikai munka kezdődik és mindenekelőtt a
választójogról fognak beszélni.
Ernszt Sándor

v

— A trianoni határ a
Baj*—Szabadka—
Szeged közötti
vamtvonalat
Csikériától Röszkéig levágta s ezzel megbénította teljesen a
Dunántul és Tiszántúl közötti áruforgalmat.
A trianoni szerződés biztosította ugvan, hogv
ezen a szakaszon Magyarország „lezárt vagonok" rendszerével szállíthatja áruit, de a szerződés e pontjának alkalmazására sor nem került. A vasutvonalat végleg lezárták s a. nekünk jutott részen nyakig
érő gazban
rozsdásodnak a felszedett
vasúti sinek. Csonka Bácska és a Dunántul
gazdasági
és Ipari
terményeit másfél évtizede
csak
Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Kisteleken
át lehet
eljuttatni
Szegedre s onnan tovább a Tiszántúlra. 105
km-es kerülő ez, ami igen megdrágítja
a szállítás'.
A déli városok srazdasági terjeszkedésének természetes ifánya a Jugoszláviához csatolt. terület, volt, A kiskunhalas—regőcei vasútvonalon jutottak le a. halasi borok az elcsatolt bácskai részek bort nem termelő községeibe, Újvidék é6 Zombor vidékére. Ugyancsak ezen a vonalon jutott el délnek a halasi
burgonya egészen Bosznia-Hercegovináig. Baiának, Pécsnek e a többi pécsköravéki városoknak ugyanígy raecr voltak a dél felé kiépített
utai s most nemcsak ezeket vágta el a. trianoni határ, de lehetetlenné
tette azt is.
hogy
Pécs és Szeged kicserélje a Dunántul
és Tiszántúl értékeit.
Bár a déli városok igazi fejlődését csak az biztosítaná, ha területeinket viezszakapnánk, a halas—szegedi
közvetlen
vasútvonal nagyon sokat segítene a helyzeten,
mert
Pécset közel 100 kilométerrel
közelebb
hozná
Szegedhez,
a, szeged—pusztamérgesi kisvasút
meghosszabbításával a 16. kilométerre eső Halasit: s a pálya elsőranguéitásávaJ.

.

is hasonló hangnemben beszélt arról, hogv miben nehéz politikai viszonyok között élünk.
Kifejtette, hogy ©gvütt éreznek a beteg miniszterelnökkel. de nem akarják, hogy az ország is beteg legyen. A köztisztviselők —
mondotta — ne a hétalmat
szolnáliák.
hanem
a nemzetet,
mert a
politikában
savszer
lent.
egyszer
f e n t . . . Sigrav Antal a legitimizmus
elvének fontossásrát. hangoztatta.
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A z i*f6
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra
kor. Idöjóslat: Gyenge légáramlás, több helyen reggel köd, nyugaton és északon lassú
borulás, a nyugati határszélen már kis eső is
lehet. A hőmérséklet kissé emelkedik.

sító intézmények és a meglevő hatósági orvosi
létszám elegendő. H. S z a b ó Imre a hatósági
orvosokat jobb javadalmazás mellett a magángyakorlattól eltiltani kívánja. Végül is 30 szóval 27 ellenében az orvosi létszámemelésre vonatkozó előterjesztést elvetették. A felsőkereskedelmi iskolánál a várós 200 pengő költséggel
olasz nyelvtanítást rendszeresített.
A költségvetés vitája fél 6-tól 9 óráig tartott
L ő w e n b a c h Benedek nyitotta meg a vitát. E r d é l y i Antal a városi földek házi kezelése ellen beszélt. K á r p á t i Lajos a belügyminiszter eljárását kifogásolta, amelyben eltiltotta a pénztári maradvány és a forgalmi adórészesedés beállítását a költségvetésbe, amivel
25 százalékos pótadóemelést kényszeritett a városra.
H. S z a b ó Imre beszéde a polgármesteri
rendreutasitások
sorozatával
kezdődött Azt a
kormányzati eljárást bírálta, amely az autonómiák-pénzforrásaira teszi a kezét. Kifogásolta, hogy nincs kezdeményezés
a város vezetőségében, hogy az alkotó polgármester keze teljesen megbénult. Birálta a város vezetőségének
számos eljárását, konkrét szempontokat vetett fel, amelyek a város vezetésében a. haladás
fejlődés útját biztosítanák.
F a r k a s Imre a költségvetésből csak azt;
olvassa ki a város számára: A multadban nincs
öröm, jövődben nincs remény. Dr. C s o r b a
János a személyi kiadások túltengését és a bürokráciát. kifogásolta. Ezután
Nikelszky
polgármester egyórás beszédben válaszolt a
felszólalásokra, A közgyűlést holnap folvtafc.
iák.
"
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Biztosítási

E L

A

és

Közgazdasági Lapok

mai számát. 42. évfolyam.
FONTOSABB CIKKEI:
Miért káros a Biosz működése a magyar
gazdasági életre?
Nem kell több konoessziózárlat, nem kell
ujabb monopolium!
Mi történt az „Első Magyar Biztosító"-nál?

PHÖNIX ROVAT.
i Mennvit jövedelmeznek a díjtartalékok
í Palotafonadalorn az Adriai Biztositónál!!
A legújabb biztosítási törvénykezés.
Koller Oszkár elment...
M5 lesz az „Orczy-házzaL"
Ezenfelül gazdag külföldi és belföldi hírrovat.
Előfizetési ár egy évre 12— P. — Kiadóhivatal: Budapest, VI., Vötösmartv-u. 43.
Vidéki levelezőket keresünk!
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Megállapították
az uj egészségügyi körzeteket
Polgármesteri határozat a városi orvosok feladatairól
(A DéUna^gyar ország
munkatársától.)
Dr.
Pálfy József polgármester a tiszti főorvos előterjesztése alapján újból megállapította a városi orvosi kerületeket,.
Az uj keriiletmegállapitást az egészségügyi szolgálat államosítására
íonatkoaó rendelkezések véprrehajtása tette
szükségessé. A polgármester határozata 'a várost öt orvosi kerületbe
osfctja fel. A keniletí
1 ^osztást • a polgármester hivatalos hirdetménye kökŰ;; határozatának vannak egyéb fontos
ióndclke?éséi. is.' A határozat többek között
' ?eket is tartalmazza:
A Seriiletr városi orvosok vasárnap és ünnepnap kivételével tartoznak a kijelölt rendelőhelyiségekben
W^'1',' "

a szegény betegek

régiére rendelést'tartani.'A szegónv betegrenfleléfe ií^j^t á főorvos állapítja, meg. A sulvorabb & -fekvő vagyontalan betegeket kötelesek
«.'"tfáiosl'Akerületi okosok felszólitásra a háznál jévógykézclésben részesíteni.
A városi szabályrendelet érvényben levő
rendelkezésein, valamint a városi orvosokra
vonatkozó belügyminiszteri rendelet rendelkezésein kivül tartoznak a városi orvosok a kerületükben lévő városi intézményekben, nevezetesen a I I I . kerületben
az Átmeneti
Otthonban
lévő népkonyha,
a IV. kerületben
a Pulez táhornok-uceai
szegényház,
az ugyanott
lévő
népkonyha,
a faranz-nceai
menhely, a Londonikörúti
árvaház
az V. kerül eflben a
Berlinivkörúti
szeretet ház, n sinylődők
háza és a népkonyha
felügyeletén
kivül.
a
szegényápoldai

betegeket külön díjazás
nélkül, orvosi gyógykezelésben részesiteni. Mindaddig, amg a változott viszonyoknak megfelelően szabályrendelet
nem készül, a városi orvosok szolgálati tekintetben a tiszti főorvosnak vannak alárendelve
ós annak utasítása szerint, kötelesek eljárni.
A Pulcz tábornoto-uccal szegényháztan, a
Reriini-köruti szegényházzal kapcsolatos sinylődők házában, valamint a Somogyi-telepi Önkéntes Tűzoltó Egyesület épületének helyiségében egy-egy váró- és rendelőhelyiséget, kell a
városi kerületi orvosoknak meghatározott időben rendelkezésükre bocsájtani. Ezeknek a helyiségeknek fűtéséről, világításáról ós takarításáról az illető intézmények saját intézetük
házi munkarendje keretében kötelesek gondoskodni.
A I I I . kerületi városi orvos részére, mivel
többi kerületi orvos megállapított kötelességén tulmenőleg a körtöltésen kivül,
a Somogyi-telepen külön rendelést
köteles tartani, havi 50 pengő fuvarátalányt
állapitok meg azzal, hogy a körtöltésen kívüli
szegény betegek látogatásánál a többi kerületi
orvostól eltérően fuvarra külön igényt nem
tarthat.
Miután a városi orvosok működési körének
megállapításával a Sinylődők házában elhelyezett betegek külön orvosi ellátása szükségtelenné vált, ezért az ott alkalmazott dr.
Nyerges Endre orvost szeptember 15-vel megbízatása, alól felmentette a polgármester.

Két palóc-menyecske
gyerek-pere
a szegedi törvényszék
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn
délelőtt két csinos parasztmenyecskét vezettek a
csendőrök a törvényszék tekervényes folyosóin a
¡W a d a y-tanácsa elé. A menyecskék messziről valók lehetnek, látszott a viseletükön, hogy nem
•ezen a környéken laknak.
Magaeszárn, fekete
>'7>ismát viseltek, térdigérő szoknyát, de legalább
tizet egy rakáson és apácasaerü kendövei volt a
fejők bekötve. Ugyan mit követhettek el a mosolygósáén™ menyecskék? — találgatták az emberek.
Rövidesen kiderül ez is.
A csendörök a menyecskéket bevezették a terembe és jelentették, hogy a két vádlottat, akik
nem akartak eljönni a főtárgyalásukra, előállítot-

ták.

— Honnan hozták magukat? _ kérdezte .a menyecskéktői az elnök.
— Rimóezról, Nógrádmegyéből — válaszolták a
menyecskék.
— Hát az bizony ott van valahol az Isten háta
mögött...
A két menyecske, P e r e c zné és J u s z t i n n á
gondatlanságból elkövetett súlyos testisértéssel
volt vádolva.
— Mért nem jelentek meg maguk az idézésre,
mi?
— Nem volt pénzünk, keveset kerestünk a nyáron. A szegényember csak annyit keres, amit megeszik — felelték a menyecskék kedves, palóezos
tájszólással.
A gondatlanságot azzal követték el a vádirat
szerint, hogy a nyáron, amikor férjeikkel Mezőbe,
«ve* mellett dolgoztak, nem vigyáztak eléggé Jusz-
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filléres vonat
Szabadka
Uividék
Belgrádra

szeptember 30-tól október 5-ig

útlevél és vizűm
nem kell.

Előjegyzések bejelenthetők

Neu Ernő banküzlet
utazási irodájában
Széchenyi tér 6.

dős fiút az anyja biz vast egyedül hagyhat a paj.
fásai között.
— Na, nem lett semmi bajuk, elmehetnek szépen
haza!...
— Jaj, hogy menjünk kérem, amikor egy fillérünk sincsen! — siránkoztak a menyecskék. Majd
meghalunk éhen, amióta hazulról eljöttünk, még
csak nem is ettünk...!
— Mért nem hoztak magukkal ennivalót?
— Nem tudtuk mi kérem, hogy ilyen messzire
elhoznak minket. Este 9 órakor bevitték a községházára és már nem is engedtek haza, hogy jókor
reggel elindulhassanak velünk
— Hát ez a lepedő minek a karjukon?
— Hogy meg ne faggyúnk... ebbe takartuk be
magunkat éjjelente...
— Mik maguk? Tótok, vagy palócok?
— Pálóczok vagyunk mi kérem...!
A két palócz menyecske ezután kényszerűt!*,
•elet kapott és igy indult el vissza Rimócz felé,
korgó gyomorral.

Temetés,
rendőri beavatkozással

előtt

tinná 8 éves fiára, a csintalan gyerek azután egy
szalonnasütő nyársat dobott az egyik kisleány Iábába. A kisleányt a makói kórház gyógyította meg
hamarosan.
Elsőnek Perecznét hallgatták ki. ö ugy került
a dologba, hogy állítólag ő vállalta el, hogy egész
szezonban őrködni fog a Jusztin-gyerek felett.
— Elvállaltam, hogy őrködni fogok, pedig magamnak is van őt gyerekem. Csakhogy és mindég
otthon voltam a barakkokban, mig Jusztinné a férjével együtt dolgozott. Az én férjem volt a bandagazda.
— Aztán miért nem vigyázott a gyerekre? •
— Vasárnap történt a dolog, amikor az anyja
is otthon volt, nekem akkor nem kellett vigyázni
rá. A gyereket Jusztinné is, én is otthon hagytuk,
mert elmentünk a templomba . . .
Az ügyész erre elejtette Pereezné ellen a vádat,
mert őt nem terhelte gondatlanság.
J u s z t i n n é elismerte, hogy a gyerekeket felügyelet nélkül otthonhagyta, mert templomba ment.
A gyerek ott játszott a többi gyerekkel együtt a
barakkok előtt.
— A kisfiú ázt mondja, hogy nem ákárta ő bántani a kisleányt. Egy nagyobb gyerek volt a hibás, mert az dárábokra vágdostá az én gyerekem
tollforgóját a sápkájáróL Szép fácántoll volt á
kis fiu sápkáján, ázt vagdosta össze penecilusávál a nagyobb szamár... — vallotta Jusztinmé.
Aztán a fisfiám mérges lett, a fiúhoz ákárta vágni
a nyársot, áztán a kisleányt táláltá el vele...

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Ifi.
Mészáros
József csepeli ácssegéd ezév nyarán
édesanyja temetésére Szegedre utazott és itt
olyan botrányt rendezett, hogy a rendőrségnek
kellett közbelépnie. Mészáros József megérkezése után felkereste nővérét és a temetési segélyről tárgyalt vele. A pénzen azután összevesztek és azzal fenyegette nővérét, hogy délutánra dupla temetést
rendez, mert őt is beledobja a sírgödörbe. A megijedt nő a rendőrségre sietett és ott kért védelmet, attól félt,
hogy fivére képes lesz még arra is, hogy édesanyja temetését megzavarja a pénz miatt.
Rendőrt rendeltek ki a temetésre, hogy az esetleges botrányt megakadályozzák. Mészáros a
temetési menetben nővéréhez akart furakodni,
az egyik rendőr visszatartotta és nem engedte,
hogy valamit elkövessen. Mészáros nagvon felháborodott a rendőri beavatkozás miatt. Szidalmazni kezdte a rendőrt, rángatta a rendőr
ruháját és a következőket mondotta:
„Ha nem volna rajtad ez a ruha, málélisztté
taposnálak!"
A rendőrök előállították a garázda emberi.
Ifj. Mészárost hétfőn vonta felelősségre hatósági közeg elleni erőszak vétsége cimén a szegedi törvényszék. A vádlott a tárgyaláson sem
tudta fékezni magát, az elnök többizben figyelmeztette, hogy tisztességesen viselkedjék. Tagadta, hogy akár nővérét fenyegette volna,
akár a rendőrt bántalmazta volna. A hiróság
több tanút hallgatott ki azok közül, akik a
temetési menetben résztvettek és tanúi voltak
a botránvos jelenetnek; Ezek igazolták, hogy
Mészáros csakugyan rángatta a rendőrt és
szidalmazta ugy, hogy viselkedésével
általános
felháborodást
váltott ki a temetésen résztvevők soraiban.

A bíróság bűnösnek mondotta az ácssegédet,
A bíróság rövid tanácskozás után Juszt innét j Ó6 hatósági közeg elleni erőszak cimén nvolefelmentette, mert ugy találta, hogy egy 8 esfiep- j napi fogházra
i tél te.
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Nagy Alberf, Valéria-tér.
— A honvédelmi miniszternek és a honvédség
— Állandó kiállítási csarnok építését tervezi
főparancsnokának köszönete a polgármester- Pécs. Nemrégen zajlott le a pécsi ipari kiállítás,
hez. Dr. P á l f y József polgármester a város 1 amelyhez ünnepi alkalmat a félszázados jubinevében táviratilag üdvözölte vitéz S o m k n - leumát ülő pécsi ipartestület adott. A kiállítás
t h y Józsefet, az uj honvédelmi minisztert és sikerült es a siker hatása alatt most azzal a
vitéz S ó n y i Hugó gyalogsági tábornokot, a gondolattal foglalkoznak a pécsiek, hugy állanhonvédség u j főparancsnokát. Mindketten hét- dó kiállítási csarnokot építenek a régi temető
főn válaszoltak a polgármester üdvözlő távira- helyén. A tervet valószínűleg részvénytársasági
tára. A honvédelmi miniszter a következő leve- alapon valósitják meg pécsi iparosok és kereslet irta: „Tisztelt Barátom! Honvédelmi minisz- kedők.
terré történt kinevezésem alkalmából a nemzeti
— Elütötte egy koeeí. P a pp Istvánné kistelehadsereg megalakulási helyéről, Szegedről a város közönsége és hatósága nevében kifejezett ki asszonyt a napokban egy kofcsi elütötte a transzjóleső szerencsekivánatokert ugy Neked, m ; nt kontinentális utón. Az idős asszonynak a combáltalad a város közönségének és hatóságának csontja törött el. Hozzátartozói csak most szállíőszinte köszönetet mondok. Szivélvesen üd» tották be a klinikára. Állapota a korára való tevözöl: vitéz Somkuthv József." A honvédség fő- kintettel súlyos.
u
parancsnokától az alábbi levelet kapta a polrA
várost
partfürdő
üzeme
f.
évi
*zey/teirliei
gármester: „Kedves Barátom' A honvédség főparancsnokévá történt kinevezésem és előlépte- 15-ével megszűnik. Kz OK ^vezetőség Jelkéri a *
tésem alkalmából ugy a Magad, mint Szeged kabin- és osónaktulajdonosokat, heg* a kabinok és
város közönsége nevében is hozzám juttatott csónakok elszállításáról e hó 25-ig gondoskodjaszerencsekivánatokat hálásan köszönöm, őszin- nak, mert azok őrzése szeptember 15-től megszűte nagyrabecsülésem kifejezése mellett mara- nik. A kabinokat és csónakokat kizárólag a bérletdok készséges hived, vitéz Sónvi Hugó gyalog- jegyek beszolgáltatása ellenében adja ki az üzemvezetőség.
v.
sági tábornok."

I l i f a i t a "szemüvegek

Jó fiz'ef volt a Mtsko'c' H«f

O K U L A R I D M K E U N E R MARION
K a s s a s k a t a i z U. 3

A Miskolci Hét eredményeiről dr.
Hqlmay
Béla polgármester Miskolc pénzügvi bizott— Koosuth szülPtéMWk évfordulója A Belvá- ságának részletes jelentést tett A ielenté?
rosi Függetlenségi Népkör Kossuth Lajos születé- szerint, bár a Miskolci Hét megrendezéséhez
sének évfordulója napién 19-én, szombaton este 8 kissé elkésetten kezdtek hozzá és a váHalkozás
órakor emlékvacsorát rendez a Raffay-vendéglö- nagv konkurrenciát kapott a berlini olimm'ászben. A vacsorán az ünnepi beszédet vitéz dr Shvov ba,n, valamint a szegedi szabadtéri játékokKálmán ny. altábornagv. országgyűlési képviselő ban, a kitűzött célokat mégis teljes mértékben
mondja.
elérték. A hétre maga a hivatalos város sem
— A bácsalmási kaszáskeresztesek a törvény- fizetett rá és általában véve a Miskolci Hét
megrendezése igen jó üzletnek bizonyult —
szék előtt. Bácsalmásról jelentik: Hétfőn reggel
kezdte tárgyalni a pécsi törvényszék Bácsalmá- mondja a miskolci polgármester. A város hozson annak a kaszáskeresztes szervezkedésnek az zájárulását S2.000 pensrőben állapították meg,
ügyét, amelyet márciusban lepleztek le. Ennek de csak 30.000 penaő felhasználására volt szükaz ügynek 130 vádlottja van, ezeket az állami ség. A város kiadása összesen 47.000 pengő
és társadalmi rend erőszakos felforgatásának volt. bevétele 20.00 pengő. Az ipari vásárral
vétségével vádol Iák A főtárgyalás a községháza együtt az összes kiadás 53, a bevétel 43000
tizezer
nagvtermében folyik, csendőrség tartja fenn a pengő, a ténvleges ráfizetés tehát alin
pengő. A Miskolci Hét keretében rendezett kirendet. A vádirat szerint a haszáskeresztesek
februárban az ország több vidékén fegyveres állításokat közel húszezer ember látogatta
erőkké átalakítható szervezeteket állítottak fel. meg. Miskolcra filléres vonatokkal 10.RH0 utas
A hatalmat ugy akarták magukhoz ragadni, érkezett, az egész idegenforgalmat 40.000 venhogy a rohamosztagcsoportok a laktanyákban dégre becsülik. Abban a kérdésben, hogv a jölevő katonaságot meglepetésszerűen lefegyver- vőre megrendezik-e Ismét a Miskolci Hetet,
lik és ha szóval nem sikerül elérni, ugv fegyve- még nem határoztak, de a váro6 hatósága már
res erővel teszik a katonaságot harcképtelenné. most megteszi a szükséges lépéseket, hogv ha
A hétfői tárgyaláson megkezdték a vádlottak jövőre ie megrendezik az ünnepi hstat. azt. ismét — augusztus első feléből rendezhessék
kihallgatását, akik rendre tagadták a vádat. A
tárgvalás több napig tart.
meg.
/
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H I D E G VAN,
akárhogy
nem akarjuk,
akármilyen
tsökönyösen
ragaszkodunk
a
szeptemberhez
nőtt illúziónkhoz,
határozottan
és egiyre
jobban
fázunk.
Délutánonkint.
amikor a
nap erőtlenül
süfyed bele az
alkonyatba.
sanda szemmel
tekintgetünk
a kályha felé és egyre jobban
érezzük,
hogy
kegyetlen hűvösség árad
belőle.
Hiába
biztatjuk
magunkat,
hogy hiszen még csak szeptember
dereka
körül
tévelygünk
és ezeket a napokat
szentelte
vénasszonyok
nyarává
az évezredes tapasztalás
hidea van és esténkint
már titokban vacog is m'ha a fogunk.
Fázunk, de szégyeliülc
gyöngef énünket.
Délután
nagy hősiesen
levetkőzünk még
és előhozatjuk
nyűtt ladikunkat.
Gyorsan
fakuló
bőrünkön
érezzük
is a nap erőlködő melegét, de ahol nem ér. a nap, ott
szemérmetlenül
lúdbőrzik
a testünk. Azt
gondoljuk
magunkban,
hogy jobb
lenne
megbújni
valami
csöndes,
dohányfüstöt
kávéházban,
az elhagyott
törzsasztal
mellett, közel a kályhához,
inni a forró feketét, vagy fűteni arcunkat ..bibor-tea
gőzéit," de nem lehet, a szégyenkezés,
a téltől való félelem acélbilincsekkel
láncol, a
csónakhoz
és elkeseredetten
rángatjuk
az
evezőket,
közben
hajdani
aályarabokra
gondolunk,
akik forró ég alatt,
langyos
tengerek
fölött
eveztek és —
irigyeljük
ókét.
Itt pedig hideg van. Reggelenkint.
ha,
kinézünk
az ablakon
és látjuk,
hoay süt
a v/ip, nagy legényesen
kiskabátban
megyünk el, de a sarkon
már felébred szivünkben a vác>y: visszamenni
a
kabátért..;
Nem megyünk
vissza, hiszen
szeptember
van és sziporkázva
süt a, megvénült
nap
a fejünk
fölött.
Süt a nap. de mintha megfagytak
volna
a sugarai.
Fázunk...

- MUNTKAJtöZVETÍTÉS Állati kaphat a Ha
tósági Munkaközvetítőben: <5 kovács, 2 bádogos, 2
fiatal asztalos vidékre, 3 kádár. 2 bognár vidékre,
2 kosárfonó, 1 kefekőtő vagy kefegyári munkás, 1
cipőtüzőnő, 1 szŐByegcsomózónö, 2 kötszövö, t
kötélgyártó vidékre, 4 koppasztónő, 6 szabó, 2 magyar szabó vidékre, 1 keztvüs, 10 cipész, 1 magyar
szrtos, 3 gazdasági mindenes 2 kifutó, t kifutó
kerékpárral, 1 pásztorfiu, vagy leány, 1 egyedül
álló öreg pásztor, 1 fiatal nőtlen cukrász, 1 szijjártó kárpitos vidékre, 1 gör. kat. vallású templomszolga, 1 füszere% 1 felsőipariskolát végrpft
fiatal ember
- EGY BOLDOG VARMEGYE.
Békés
vármegye
közigazgatási
bizottsága
a
napokban
tartotta
meg szeptemberi
ülését,
amelyen
ae alispán
érdekes jelentést terjesztett
be. Az alispán
szerint a helyzet
— minden vonalon
javulást
mutat.
A kielégítő
termés következtében
a mezőgazdák helyzete
lényegesen
javult,
emelkednek. ae állatárak
és a baromfiárak
is. Fel
lendülés
mutatkozik
az iparban
és a kr
reskedelembes
is — mondja
érdekesen
n
békési alispán.
A munkásság
szempontjá
hói
az alispán
véleménye
szerint —
szintén
nem volt kedvezőtlen
a
helyzet.
A jelentés azután
ezzel a mondattal
fejeződik
be: ..ínségről
a folyó évben nem
lehet szó. igy ennek
enyhítésére
a költ
siqvetécben
semmiféle
összeget
nem tar
tok szükségesnek
előirányozni."
Boldog
Békés
vármegye...
— Aba-Novák Vilmos kérése a volt 3-as huszárokhoz. A b a - N o v á k Vilmos, a kiváló festőművész, aki jelenleg a szegedi Hősök Kapuja
monumentális froskóit festi, felkéri mindazokat, akik a 3-as honvédhuszárezred kőtetákA
ben 191b—1918. kőzött teliesitettek szolgálatot
az ezred háborús történetére vonatkozó adataikat vela közölni szíveskedjenek. A 3-as bonvéd
huszárezred haditetteit ugyanis adatszerűen
feltűnteti a most készülő freskón. Aba-No^álVilmos. Cime: Szeged, Horthv-kollégium.
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Hirtelen haláL Báló Ferenc 48 éves makói nap- '
számos Türr-ucca 7. szára alatti lakásán tegnap i
hirtelen rosszul lett, ugy, hogy hozzátartozói a
kórházba szállították. Bövid idő alatt kiszenvedett.
Minthogy a halál okát megállapítani nem tudták,
a rendőrség elrendelte a holttest rendőrorvosi felboncolását.

4z angol király 24 órája
Mint a bécsi lapok tudósításaiban olvasható, V I I I . Edward angol királv ottani tartózkodásának utolsó előtti napja
elég mozgalmas volt.
Délelőtt Neumann
Henrik fülorvos-professzornál j á r t
Nem UÍTV, hogy fülorvo6t keresett és véletlenül akadt meg a szeme a cimtábláján,
mert egy évvel ezelőtt is vele kezeltette
magát. Tudta, hogv kicsoda,.
Később Rothschild
Jenő parkjában golfozott.
Ez sem ugy történt hogy a kerítésen á t
meglátott egv jóképű golípálvát, fosta a
labdaütőiit és talajomra beállított. Nem
így lehetett, mert Rothschildéknál meg is
ebédelt, sőt náluk fogyasztotta el a délutáni uzsonnakávéját i«.
Est© pedig Lady Mendellel,
egv londoni
bankár leányával látta együtt a királvt
Bécs előkelő társasága az Operaházban ée
ez sem ugv történt, hogv valamelyikük
tévedésből nyitott be a másiknak a páholyába. hanem ugy, hogy Edward, az angol világbirodalom ura, meghivta Ladv
Mendelt az udvari páholyba, amelyet az
osztrák államfő bocsátott a. királvi vendég rendelkezésére.
Mindebből pedig nem szabad és nem ie
lehet arra következtetni, hogy az aneol
királv kiszámitottan azt a felekezetet
akarta volna kegyével kitüntetni, amelyhez a fentebb dőli betűvel szedett nevek
tartoznak. Szó sincs róla, 6z csak véletlen őaszetalálkozása a neveknek.
Annyit azonban mégis meg lehet állar
ojtani, hogv V I I I . Edward nem éppen a
felekezetük szerint választja ki azokat,
akikkel dolga van. Amint hogv erre az angol történelemben már volt néhánv példa.
fis még valamit megtanulhatunk az angol királytól. Azt, hogv a tekintélv és a
demokrácia nem olvan fogalmak, amelyek
egymást kizárják. Mert ha igv volna, erről V I I I . Edwardnak ie tudi kellene.
dr. p. e.

Töri arany, ezüst, £ ; ' » záfcog.egy
b e v á l t a *
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— Gyomor-, bél- és anyagcserehetegsé^eknél,
vérszegénység, sápadtság és lesoványodás eseteiben reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József* keserűvíz az emésztőszervek működését hathatósan előmozdítja s igy
megkönnyíti a tápanyagok vérbejutását. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hoj?y a Ferenc József viz ugy felnőtteknél, mint. gyermekeknél igen gyorsan, biztosan és mindig
kellemesen hat.
— Falopáeért kéthónapt foeház. Ifj. E n g i Mihály napszámos falopás miatt került a biróság elé,
A kisvasuton hat darab gömbfát, a Vértes Miksa
oégtől pedig egy hasáb tűzifát lopott el. Beismerte
a lopásokat A biróság a rovotlmultu Engit kétbónapi fost ázzál sújtotta.
IUnP'°Y S S mazo vánvokba é« utUvelekbe t é n y
I N U ^ A d t k é p e l t íe-solcsóbaan és leg?vor•abban fasfikíég esetén eary órán beüli kSszulnek
I I M O N V I fényképésznél Széchenyi-tér 8. ez.
iTCoraA Mm'th' ngnmbéiO
^

Elfogták a makói villanytelep megszökött kaszMafarójdi Augusztus 20-ára virradó éjszakán a
makói villamostelep irodahelyiségében álló Wertbeim-szekrényi megfúrták s annak tartalmát, 6000
ngő készpénzt a betörők elvitték. A jól sikerült

Csszafurás

módjáról a szegedi rendőrség detektivjei felismerték egy szegedi kasszafuró munkáját s el is fogták az illetőt M o l n á r István személyében. Molnár a makói rendőrségen beismerő
vallomást tett, előadta a nála volt 2700 pengőt s
elmondotta, hogy a kasszafurásban társa volt
F a r k a s Lajos 20 éves nagyváradi születésű gyárimunkás, akit azonban a detektívek azóta hasztalan kerestek. A körözés alapján tegnap az ózdi
csendőrség felismerte és elfogta Farkas Lajost s
az erről szóló szűkszavú értesítés szerint 1600
pengői megtaláltak nála. Farkas Lajosért makói
detektiv utazott el ózdrm.
A makói szociáldemokrata pírt kizárt« tagjai
sorából a párt volt titkárát Nagy meglepetést kelta nyilatkozatot tett közzé a makói szociáldemokrata párt vezetősége A nyilatkozat közli, hogy a
makói pártvezetőség K o t r o c z ó Józsefet tngiai
sorából kizárta, ennélfogva a párt nevében a közéletben nem szerepelhet A nyilatkozat annál nagyobb feltűnést keltett Csanádmegyében, mert Kotroczó mint a szociáldemokrata párt makói titkára
vármegyeszerte ismert közéleti szereplő volt, a
vármegye törvényhatósági bizottságának és a város képviselőtestületének taeia s mint ilven, az
ellenzék vezére, akinek felszólalásával és állásfoglalásával minden közgyűlésen számoltak. A kizárást kimondó határozat előzménveiről ezidőszerint a nvilvánosság csak találgatásokra van utalva Mindössze annyi köztudomásn. hosrv Kotroczó,
aki hosszú évekon át a Corvina biztosító társasig
makói fő0?vnöke volt, pár napóal ezelőtt egv mástk biztosító főűsvnökségét vette át, amelv társaság ieazgatóságában dr. G ö r g e y István, Makó
egységesnárti kénviselője ís helvet foglal.
Anvakönvvi hirek. Házasságra jelentkeztek;
Ménesi Sándor Nasv Juliannával. Schfibel Jenő
Baráth Hónával Házasságot kötöttek: Zsika! IstV*B Zsíkai Viktóriával. Elhaltak: Bánfi Béla 32
éves nagybánhegyesi lakos a kórházban, Hupuczi
Ferenc 1 napos mezőhegyesi lakos a kórházban.

Ha Pestre jön, lakion a Svábhegyen a

I., Mátyás fclráty-ut 7.
iOl m. lour» Egéu éven át nyitva. Nagy park. Komfortos erkéli»« >iobá<, hldair meleg folyóvi», WJzponti
fOté« már Uiemben. Diéta. Weekend.
O osó ntóízernn iraki
Telélft» 1-653-61 «» 1-651-62.

és Míívés&et
Vidéki színházak. Szentesen szeptember 22-én
nyitja meg szezonját T o 1 n a y Andor, az egykori
szegedi bonviván, aki már évek óta Színigazgató.
Megnyitó előadásul a vPárm.:1 ibolya" kerül műsorra Tímár Ilával, Szácsi Hédivel, Vadász Katóval, Uuger Istvánnal és Sötét Balázzsal a főbb szerepek.jen — D a r v a s Einő színtársulata U a
napokban kezdi meg szezonját Kunszentmártonban, ahol már évek óta nem játszottak sziné*zek
Kunszentmárton izgatottan várja a színházat.

£dófe!szólam!ási tárgyalások
A szegedi IL számú adófel&zólamlásl bizottság
szeptember 16-án

j
j
!

1

j

reggel 8 órától a kővetkező tóteleket tárgyalja:
Hoftraaira János Kálvária-ucca 8-, özv Földváry Sándorné Zöldfa-ucca 5., Barna Endre lakatos Rigó-ucca 38., Ifj. Gárgyán Sándor Rigó-ucca
18., ótott Lajos Kossuth Lajos-sugárut 63., Szoboszlay Sz. Sándor Petőfi Sándor-sugárut 35., Csanádi József Szent László-ucca 12b., Szabó József
Csuka-ucca 1. sz., idb. Gárgyán Sándor Rigó-ucca
18., Milóta János Gyöngy-ucca 6., Lőwinger Adolf
Polgár-ucca 20., Kardos Mihály Korona-ucca 13.,
őzv. Róth Adolfné Margit-ucca 19., Hacker Jenő
Mikszáth Kálmán-ucca 4, Lippay Imre FeLsőtiszapart 31.
Az I, számú bizottság
szeptember 17-én

M A K Ó I H I R ^ K
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regcrcl 8 órai kezdettel a következő fellebbezéseket tárgyalja:
Csiszár Nándor Újszeged, Toroczkói-u. 1., Korom Lászlóné Kárász-ucca 9, vitéz Nagy Ferenc
Feketesas-ucca 6., Zsótér Sándor és Társa Gróf
Apponvi A.-U. 4., Hcrnyák Imre Széchenyi-tér 9,
Georgiev Dosze Fodor-ucca 37., Bárkányi Ferenc
és János Kölcsey-ucca 8., Méhes L és Privinszky
Deák Ferenc-ncca 22-, Bittó Antal Rudolf-tér 14.
őzv. Nagy Lajosné Csanádi-ucca 22., Dietrich Emil
Kárász-ucca 5., Danner Miháiv Széchenyi-tér 7.,
Maron Gózáné Klauzál-tér 7., Szilágyi Sándor Tisza Lajos-körut 42b_ Peics Teri Kigyó-ucca 4,
Sztupka Lajosné Gróf Apponyi-u, 6., Kózó Károly
Feisőtiszapart 7., Hódi János Kárász-ucca 8., Detári Istvánnó Széchenyi-tér 8., Spcihert János Gizella-tér 5., Stagelschmidt József Révay-ucca 8.,
Barbek János Takaréktár-ucca 8., Lavner György
Maros-ucca 12., Katona Antal Báró Jósika-ucca
39., Joó Imre Gróf Apponyi Albert-ucca 19, Lelkes János Tisza Lajos-körut 24., Keresztes István
Kállay Albert-ucca 4., Lapu Lajosné Szent Mihályucca 3., Franki Lili Rudolf-tér 5
\ II. számú bizottság
szeptember l?-én
a következő tételeket tárgyalja:
Dohai Mihály Körtőltéssor 16., Kovács József
Makkoserdősor 20., Acs S. Síndor Hajós-ucca 17.,
Dunai József Somogvi-telep 397., Kiss Gyula Hatytyu-ucca 22b., Kiss Imre Somogyi-telep 834., Szakály Lajos Arviz-ucca 54, Vlasits István Uj-tér 7.,
Prágai András Liszt-ucca 25., Dóczi Jánosné Zákány-ucca llib.,
W'irgel Gyula
Római-körut
21., Répás Boldizsárné Bihari-ucca 27., Csanádi
Rozália Korona-ucca 28., Flach Ilona Gvöngytyukucca 34., Kalmár Erzsébet ösz-ucca 13., Hörner Ferenc Petőfi Sándor-sngárut 31, Kalcsov Péter
Tabán-ucca 41, Pomlényi Ferenc Szilléri-sugárut
7, Csonka Lajos Boldogasszonv-sugárut 31., Prágai Sándorné Bécsi-körut 33., Balogh Márton Attila-ucca 2., Puczkó Gyula Gyártelep-ucca 6., Besze
Béla Somogyi-telep 24., Püspöki Laios Liliom-ucca
12, Molnár Ede Kossuth Lajos-sugárut 51., Müller
József Bécsi-körut 4.. Bodő Ferenc Mérey-uoca 6b,
Farkas
József
Vítéz-ucca 3., Pécsi
György
Kossuth Lajos-.«ugnrot 6.. Berkes Mihály Mikszálh
Kálaáe ucca 26.

Harmónia bér'eti hangversenyek
A Harmónia idei nagyszabású hangversenybérleto rendkívül kedvezményes fizetósi feltételekkel,
13 havi részletfizetéssel jegyezhető és lefoglalható.
A világ legelsőrangu előadóművészei szerepelnek a
14 hangversenyen, 15 pengőtől vállható bérlet. A
négyes zongorabérletre 4 pengőtől. A hegedűének-, kamarazene-, zongoraművészet reprezentánsai szerepelnek a Harmónia bérletben.
A Mesterbérlet első hangversenye október
10-én:
Károlyi Gynla zongoraestje, amelyen Frank
Chopin, Schumann, Liszt, Debussy, Dohnányi müvek szerepelnek. A zongorabérlet első estje november 5-én, amikor Szatmári Tibor Beethoven C-dur
zongoraversenyén kivül legragyogóbb műsorszámait játsza, közreműködik e zongoraest keretében
Lsona Flood angol hegedűmflvésznő. A zongorabérlet a Mesterbérlettel együtt és külön is jegyezhető
Bérletigények a Harmónia igazgatóságánál (Kárász-u. 14.) és a Délmagyarország jegyirodában jelentcndök be. Részletes tervezet a plakátokon. A
Harmónia bérlői a tervezett kfllön koncertekre is
kapnak kedvezményt
Az idei műsor világszenzációkat tartalmaz!
Olcsó bérleti feltételeit
Harmónia, Kárász-ucca 14., telefon 32-38.

Rádió
Budapest I. 11.10: Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat.
12; Déil harangszó. 12.06: M. kir. rendőr zenekar.
Vezényel: Szöllősy Ferenc. 13 30: Kékes Irén énekel zongorakísérettel. 1610: Arányt Mária előadása 17: Pécsi Horváth Rezső turisztikai előadása.
17.20: Hanglemezek. 18.10: Munkásfélóra. 18.40:
Horváth Rezső és cigányzenekara. 19.10: Ladomért-Szmertnik István dr. előadása. 19.50: Magyar
történelmi hangképek. Rendező Csanádi György.
Magyar renaissance. (Idil Mátyás király szobájában.) Irta Bostn Endre Kuruc poharak. Dalos
játék 1 felvonásban. Pista bácsi. Színmű 1 felvo
násban. 21: Hirek. 21.20: A Brandl-hármas műsora. 22.10; A rádió szalonzeneikara. 23.20: Vidák
József és cigányzenekara. 0.05: Hirek
Budapest II. 17.40: Pécsi Albert előadása. 18.50:
Francia nyelvoktatás (Garzó Miklós dr.) 19.15:
A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági
félórája. 19.50: Losonczy György énekel, zongo
rakiséretteL 20.35: Hirek. 21: Hanglemezek
Külföld Stockholm 20: Borötfin: Igor liarceg.
opera. — Radio Paris 18.30-. Párisi szimfónikusok
hangversenye.

R p c f t f f ' p f iek*ír'át. o k i j á t ,
ijinnifi"
» B í ü l i j . C l ^ a p r i k á j á t , paradicsomát,,WÍIIilüL -lal
tea-ye el. A k k o r ' e s z tartós I Évek óta kitünóen
bevált gyümölcskonzerváló por Kapható a készitónél:

Berseiv ouűouszeresznei."

DFl.

BARCHES

HULLÓ
CSILLAGOK
A D é l m a g y a r o r s z á g regénye

zsidó ünnepekre kapható Otolt Kovács L a j o s süt ö d é j é b e n , Oroszlán u. 3. és elárusítójánál: Feketesas-n. 14. A megrendelést kívánatra házhoz szállítjuk
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Irta
FARKAS ANTAL

Szeged sz. kir. város polgármesterétől
1936. IV. a.

Hirdetmény
Az 3 (öt) városi kerületi orvosnak megfelelően
Szeged szab. kir. város belterülete az egyes kerületek arányos lélekszámát, valamint a főbb utvonalakat tekintve, — hogy az egyes kerületek könynyebben elhatárolhatók legyenek —, Szeged város
belterülete 5 (öt) városi orvosi kerületre osztatott
fel:
f. orvosi kerület: Hid— Attila-ucca, Nagykörút
~~Bánomkeítsor—Erzsébet-rakpart által határolt
belterület, valamint Újszegednek a Főfasor—Brassói-ut által összekötött egyenes folytatásával és
n Kamaratöltés és Tisza folyó által határolt külterület.
Ezen kerület ellátásával dr. Acs Sándor városi
orvos, lakik: Kiss-ucca 1. szám, telefon 23-07. bízatott meg. Rendelési helye városi bérház I. emelet
11. szám alatt. Rendelés ideje délután 1—2-ig.
II. orvosi kerület: Hid—Attila-ucca, Nagykörút—
Ferenc József rakpart és Stefánia-sétány által határolt belterület és Újszegednek a Főfasor—Brassói-ut által összekötött egyenes folytatásával Kamaratöltés, Maros és Tisza folyók által határolt
külterület.
Ezen kerület ellátásával dr. Mogán Béla városi
orvos, lakik: Szent György-ucca 24. sz. a., telefon
16-67. bízatott meg.
Rendelési helye: városi bérház I. emelet 11. sz. a.
Rendelési idő: délelőtt 8—9-ig.
III. orvosi kerület: Felsőliszapart—Római-körut-Vásánhelyi-sugárut—Felsővárosi
marhahajtó
Gedói-ut) és körtöltés által határolt belterület,
valamint a Tisza folyó és a sándorfalvi müut által
határolt. Felsővárosi Fekete földeknek nevezett külterület, Somogyi-telep is beleértve.
Ezen kerület ellátásával dr. Jánossy Gergely
városi orvos, lakik Dugonics-ucca 26.. telefon 38-62.
bizatott meg.
Rendelési helye: Körtöltésen belüli részinek: a
Vásárhelyi-sugárut TO sz. alatt délelőtt 8—9-ig,
a Somogyi-telepiek részére a Somogyi-telepi önkéntes tűzoltó egyesület házában levő helyiségéhen délelőtt 10—1Í-lg.
IV. orvosi kerület: A Felsővárosi marhahajtó
'Gedói-ut)—'Vásárhelyi-sugárul—Nagykörút — KáU\ária-ut és körtöltés által határolt belterület, valamint a sándorfalvi ut és az Alsótanya-központi
müut által határolt Rókusi Feketeföldeknek nevezett külterület.
Ezen kerület ellátásával dr. Oláh József városi
orvos, lakik: Cserzv Mihálv-ucca 17. szám alatt,
lelefon 28-67. bizatott meg.
Rendelési helye: Pulcz-uceai szegónvház.
Rendelési idő délelőtt 8—9-ig.
V. orvosi kerület:
Kálvária-ut—Nagykörúton nomkertsor, valamint Alsótiszapart és körtöltés által határolt belterület és az Alsótanya-központi müut és Tisza folyó által határolt Alsóvárosi
Feketeföldeknek nevezett külterület.
Ezen kerület ellátásával dr. Sztavrovszky Pál
városi orvos, lakik: Tisza Lajos-körűt 9. sz., telefon 01 (Mentők) bizatott meg.
Rendelés helve a Berlini-körúti Szegényház
íSinvlődők háza).
Rendelési idő délelőtt 8—9-ig.
Ezen kerületi beosztás 1936. évi szeptember hó
16-án lép életbe és ezen naptól kezdődően fenti kerületi orvosok nevezett helyeken és időben tartozunk rendelést tartani.
Sürgős,
súlyosabb és fekvő szegénybetegeket
pedig felszólításra a háznál részesitik gyógykezelésben.
Szeged, 1936. szeptember 14.
Dr. Pálfy József
polgármester.
VI0.
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K á l m á n leült az asztalhoz, hogy a megkezdett levélirást folytassa. N e m ment. Mintha az esze a leány után szaladt volna.
— Teringettét, bolondot csináltunk: nem
lett volna szabad. Utoljára vendégjog is van,
védtelen nő is van, lovagiasság is van. E z
csúnya diáktréfa volt. Okosan teszi, ha nem
jön többé. Nekem is jobb lesz. E n g e m
is
csak zavar ez a szeleburdi nyegleség. Igazán
nincs szükségem az ilyen
szórakozásokra.
Végeredményben jól tettem, hogy elugrasztottam.
Kezébe vette a tollat.
— Hol is hagytuk el, Katókám? — és irt,
irt, nagyon hosszú levelet irt, amelyben hoszszasan foglalatoskodott az otthoniakkal, csak
magáról irt nagyon keveset. Mit is írjon? Azzal keserítse Katót, hogy a könyvtárrendezés
végére pecsétet tett a végrehajtó?
No, majd a következő levél vidámabb lesz.
— Mit is mondott az a hebehurgya kisleány? Ha majd csütörtökön újra eljön? Igen,
de akkor m é g nem haragudott meg. Csak
maradjon otthon. Nincs rá semmi szükség.
Különben is csütörtökön haza se jön.
Kora reggel elment hazulról. Délben eszébejutott, hogy kint ebédel Zuglóban, a Kovácsné-féle kifőzésben. Legalább
megkérdi
szegény asszonytól, hogy m i a baja? E z lesz
a legjobb.
Két óra is volt, amikor K á l m á n
magára
maradt az üzletben. Fizetni akart. A konyhába húzódott gyerekek előakartak bújni az
anyjuk szoknyája mögött. A szomorú asszony
visszaparancsolta őket.
.
— Tessék, Kamocsay ur.
K á l m á n fizetett. Megkísértette a kíváncsiság.
— M i az, Kovácsné asszonyom?
Valami
baj van? Beteg?
Sóhajtott szegény.
— Hogy egyszerre mondjam, beteggé tett
a baj, a sok baj.
— N e m megy az üzlet, ugy-e?
— Talán menne most már valahogyan, de
elkésett.
— Hogy-hogy?
— E g y pár hitelezőm
türelmetlenkedett,
foglaltatott. Ha elárvereznek —
— O h , erre tán nem kerül a sor.
— A z ügyvédtől egy kis haladékot kaptam. M é g ez a szerencsém. Istenem, hová is
megyek n e g y e d m a g a m m a l . . .
— Ki ez az ügyvéd?
Megmondta és fölcsillant szemmel kérdezte:
— Tetszik tán ismerni? Itt lakik a Thökölyuton.
K á l m á n csak ugy rámondta:
—• Igen, olyan ismerős . . . .
A gyerekek már körül állották a beszélgetőket.
— Menjetek kii
— Csak maradjanak, szives engedelmével.
A z asztalon olcsó sütemények voltak. Várták a vevők étvágyát. A
gyermekszemek
azokra tapadtak.
K á l m á n a kezükbe nyomott egyet-egyet.
— O h , sose tessékl
— Ha szeretik.
Kovácsné szomorúan mosolygott.
— Ezek az én legjobb fogyasztóim.
A kifőzés egyetlen uccai ablakából a jövőmenőket figyelhette az ember. Ha netán Berenyák szerkesztő ur, Kálmánhoz igyekeznék,
azt is észre lehetne venni. Esztike verselgetett, a nagyobbik iskolás dolgokkal hozakodott elő. Nini, már négyre jár.
Kálmán felugrott az asztaltól.
— Fizetek, kedves Kovácsné
asszonyom.

Ennyi süteményem is volt.
— Sietni tetszik?
— U g y látom, valaki megy hozzám. Azzal
az ügyvéddel meg beszélek én. Különben
majd holnap bejövök.
— A z Isten is megáldja, Kamocsay ur! Talán meg tudnánk menteni ezt a kis üzletet az
elkótyavetyéléstől. N e engem, ezeket a hadiárvákat nézze az ügyvéd ur.
— Természetes.
Legyen nyugodt asszonyom.
Már szaladt is. Csakugyan A d é l volt.
A
szobaleány lehet a kísérője, vagy kije. Beszélgetett vele a kapuban, aztán a kisérő elmegy. Adél becsönget. A házmesterné jön,
a vállát húzogatja. A kisasszony gondolkozik, a retiküljében keresgél, kivesz valamit,
visszateszi megint k i v e s z i . . . de K á l m á n
is
ott van,
— Kezét csókolom!
Adél ugy néz rá, mintha most látná először.
— Jónapot. Valamit hoztam magának, da
szeretném megmondani, hogy milyen utasítást adott Alice kisasszony.
— Itt a kapuban? N e m okosabb lesz bemenni?
Szigorú tekintet méri végig a
kérdezőt.
Aztán valami dacos elszántság pattogja:
— Megtehetjük, miért ne?
í F o l v i köv.í

Budapesti értéktőzsde zArlat. Az értéktőzsde
tartózkodó hangulatban csendes forgalommal nyitott. Az üzletidő elején egyes részvényekben még
mutatkoztak kisebb árjavulások, később a piac
egész területén nyereségbiztositó eladások kerültek
felszínre. A legtöbb papir szombati zárlati árfolyama alá esett vissza, Az üzleti tevékenység mindvégig szélsőséges keretek között mozgott s az árveszteségek nem voltak jelentékenyek. Az általános gyengébb irányzattól eltérőleg szilárd volt a
Műtrágya és az Ofa részvény. Magyar Nemzeti
Bank 182, Kőszén 476, Ganz 21.4. Izzó —, Szegedi
kenderfonógyár 45.75
Zürichi devizazárlat. Páris 20.20 egynegyed,
London 15.54, Newyork 306.87, Brüsszel 51.85, Milánó 24.15, Amszterdam 208.275, Berlin 123.40, Schilling 56.60, Prága 12.68, Varsó 57.80, Belgrád 7.00.
Athén 2.90, Bukarest 2.50.
A Magyar Nemzeti Rank sivafalos árfolyamai:
Angol font 17.10-17.30, dán kor. 76.20-77.00, belga
56.90- 57.50, cseh kor. 13.30-14.20, dinár 8.307.95, dollár 336.80-340.80, svéd kor. 88.10-89.00,
kanadai dollár 331.00-341.00, francia frank 22.30—
22.50, hollandi forint 228.90—230.90, lengyel zloty
60.75-61.45, leva 4.00-4.15, leu 2.80—3.00, Ura
29 90-30.25, (500 és 1000 lírás bankjegyek kivételével), Német márka —.—, Norvág kor. 85.00—
85.90, osztrák schilling 80.00—80.70. svájci frank
110.70-111.65.
Rudapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
Buz a tiszai 77 kg-os 15.45—15.80, 78 kg-os 15.60^
1595, 79 kg-os 15.80-16.10, 80 kg-os 15.90—16.20
felsőtiszai 77 kg-os 15.40-15.65. 78 kg-os 15.5515.80, 79 kg-os 15.75—15.85, 80 kg-os 15.85—16.05.
dunatiszaközi. fejérmegyei, és dunántuli 77 kg-os
15.35-15.55, 78 kg-os 15.50—15.70, 79 kg-os 15.70.'5.85, 80 kg-os 15.80—15.95. Pestvidéki rozs 12.5012 60. egyéb 12.50—12.75, takarmányárpa la 12.30
—12.60, sörárpa la 17.50-18.75, zab I. 13.55—13.70
tengeri 12.95—13 05.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tartott. Szept. 112
hétnyolcad—háromnegyed, dec.
111 ötnyolcad—fél, máj. 110 ötnyolcad—fél. Tengeri
alig tartott. Szept. 112 hétnyolcad, dec. 112 hétnyolcad, dec. 95 egynyolcad, máj. 90 háromnyolcad
Rozs alig tartott. Szept. 83. dec. 81.5, mái. 79 ötnyolcad.
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Kerékpárosok!

Sport
Újpesttől Is pontot vett el a Szeged FC
Izgalmas, sportszerű küzdelem — hibátlan bíróval

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 r e s z i e t r e a d o m .
G imikai és alkatrészeket
most filléres
S— —
árban kaphat S Z C l f l E O
daSlCflOrná!
10

S z e g e d , (Kiss D palotai K i s s u . 2 .

ját, a Szeged FC akkor is megszerezhette volna a győzelmet. A győzelem elmaradásáért
mégsem panaszkodik senki és ez azért van,
mert lelkesen játszott a szegedi csapat és egye sek egészen kiváló teljesítményt nyújtottak.
Pálinkást igy még nem látta védeni a szeedi közönség. A két hátvéd ismét remekelt.

Vasárnap ismét ünnepet ült a szegedi sport, nézte végig csapatának küzdelmét, a mérkőzés
t Hungária után az Újpest ellen is megmutatta | után nem tudott nyilatkozni...
s Szeged FC, hogy értékes csapat és komolv
Nem jól kezdődött a játék a Szeged FC-re
játékerőt képvisel. A vasárnapi
sportünnep- ! nézve. Elszorultak a biztatásra
előkészített
nek az a nagyszámú, lelkes közönség adta meg : torkok, amikor az első percekben rohamra inI i k 1 ó s i egy árnyalattal jobb volt R i e s za méltó keretet, amely végigdrukkolta a küz- dultak az újpesti válogatottak. Már az első n é l . A halfsor nem hagyta felülkerekedni az
delmet.
percekben a szegedi kapu közelében robbantak ellenfél hasonló formációját és itt játszott a
a Kállai-bombák, Pálinkás ott hempergett a mezőny legjobb embere, Gyurcsó, aki végre
Sport volt a vasárnapi játék, femegérdemelné, hogy Dietzék is észrevegyék.
földön és esedékes volt az újpesti gól. amely
gyelmezett küzdők szerepeltek n
S o m o g y i el-eltünt, de nagy hibát nem esi
nem sokáig váratott magára. Láthatóan
porondon.
nált, Ber t ó k szorgalmas, lelkes v o l t . A csatársorban K o r á n y i javuló formát mutatott,
idegesen küzdött a szegedi csapat,
gólia remekbeszabott volt, V i g és B e r e c z
Becsületesen küzdöttek a játékosok, de becsületesek voltak a játékvezetők is. Olyan trium- túlbecsülte ellenfelét és főleg ennek tudható ezúttal főleg agilitásukkal tüntették ki maguvirátust, mint amilyen Bartók és két segítő- be, hogy a nagyszerű védelmi trió gólt kapott k a t A kapu elé sokszor késve érkeztek, ezért
társa volt, régen látott a szegedi közönség, Nem történt semmi különösebb, Gyurcsó kissé maradtak kihasználatlanul N a g y „csusztatá
sai." Meg lehet állapítani, Nagv volt vasárnap
amely a budafoki és hasonló ítéletek után is- keményebben vette el a békéscsabaiak volt bala Szeged FC legveszedelmesebb csatára örmét félteni kezdte lelkesen küzdó együttesét
szélsőjétől a labdát mintegy 20 méterre a kadögnek még tanulni kell, a labdaátvételt kell
Vasárnap sehol nem volt baj; a futballisták putól.
elsa'átitania, néhány pompás lövése elsőranjátszottak, igyekeztek megnyerni a meccset és
gú volt.
ebben a küzdelmükben a játékvezetők egyiket
A szabadrúgást Balogh szerencsésem gátolták meg. de nem is igyekeztek sesen ívelte kapura, ahol Pálinkás
gítségükre lenni. Nem kis része van Bartók bíés Bertók nem kísérelhették a
rónak abban, hogy a küzdelem méltó keretek
parirozást, Zsengellér a hálóba
között fejeződött be. És a két határbiró — elég
küldte a labdát. 0:1.
annyit mondani róluk: nem vétették magukat
észre, egyek voltak a vezetőveL A mindenki ál- Ez volt a nagyszerűen védő szegedi karnis
tal ostorozott szegedi közönség ós a durvának egvetlen hibála a mérkőzésen, viszont Bakikürtölt piros-fehér tizenegy vasárnap meg- loghot, akit túlértékelnek Budapesten, többé —
mutatta, hogv semmi ol vajmi, amely nem tar- nem lehetett l á t n i . . .
tozik a .játékhoz, az ő hibájából nem történik,
A gól még jobban megzavarta a szegedieket
A meccs nem ütötte meg a Szeged FC—Hun- és így történhetett meg, hogv a 1 5 .
Érdekes mérkőzések voltak és váratlan
percben
gária találkozó nivóját,
egy olvan akció futott végig a nályán, hogv a eredmények születtek meg az amatőrök vasárszegediek nem tudták beleavatkozni a játék- napi fordulóján megrendezett meccseken. Megküzdelem azonban nagyobb volt.
lepetés az
egyetemisták
kiskunfélegyházai
ba és ha Zscngellér lövésekor Pálinkás nem
imponáló, talán más eredménvről kellene most
pontvesetesége,
de az a Vasutas
veresége
a
Nem elbizakodottak azok, akik azt hangoztat- beszámolni. Lassankint azután — magukhoz
szentesi
vasutasokból
is. Érdekes a
MAK
ták a meccs után, ezen a játékon azért volt tértsk a szeffedi futballisták és kierversulvo- j kecskeméti győzelme a jól startoló
ÍTE-vel
nagyobb a küzdelem, mert — két egyforma ké- zott játék ala' ult ki: a közönségnek is megjött szemben. A SzAK
biztosan győzött a kvalitápességű csapat vivott egymással harcot a pon- a hangja, amikor látta, hogy az uirtesliek ki- sos HTVE
ellen. Az SzTK-nak
nem volt szerentokért . . . Lehetnek nagyobb képességű futbal- kihagynak a meg-meguiuló szegedi rohamok cséje Hódmezővásárhelyen és nehezen szerzett
tstái az Uinestnek, mint a Szeged FC-nek — tüzében. A 31. percben végre megszületett az
pontot a Móraváros
Makón. A másodosztályú
ezen a találkozón azonban a lila-fehér váloga- esedékes gól. V í g VI. ió érzékkel okszfordo- derbit az UTC nyerte,
tottakat felülmúlták a mellőzött szegedi fut- zott ö r d ö g e l é / a center azonban átengedte
ballisták. Aki ennek a meccsnek az «lapján ála labdát a nagy elánnal érkező
SzAK—BT
VB 4:1
(2:1.)
lítaná össze a válogatott együttest, nem is
gondolhatna arra, hogy Miklósival
szemben
Az Uipest—Szeged-meccs előjátéka jó sporKorányinak, aki remekül elhoFutót, Gvurcsóval szemben Serest állítsa be a
tot hozott J ó volt a játék és erős volt a küz
zott Futó mellett és szorongatva a
reprezentatív csapatba. És Pálinkást sem ledelem. A kitűnő
hódmezővásárhelyi
csapat
hátvédtől, r»ffvo«A gólt lőtt Hórí
het mellőzni a Hungária Szabó 5a miatt. Egyetsokáig kétessé tudta tenni a SzAK remekül,
kapájába
len hiba van a válogatottság körül és ez az,
összedolgozott együttesének a győzelmét, kéhogy a szegedieknek nincsen — protekciótok.
sőbb azonban visszaesett ée a
piros-feketék
Ha az illetékesek kissé — „magukba szállná- A kiegyenlítést tapsorkán, h u ' , hol, hairá fomegérdemelten
nyerték
meg
a
játékot.
A gólgadta
és
a
közönség
uiabb
rohamra
biztatta
nak," rá kellene iőnniök arra. hogy a nagyszerű Tóth nem tudott boldogulni Gvurcsóval és csanatát. A szegedi csanat szót fogadott: egy- Arány túlzott A gólokat Papp (Sí, Albertj,
Miklósival, mig Nagy ugy szaladgált Seres másután vez-tte a támadásokat és néhány perc illetve Szabó lőttékmellett, mintha — válogatottságra aspirálna... alatt három kornert rúgott. Volt még az első
KTK—KEAC
2:2
(2:1.)
félidő utolsó percében egv nagvszerü lövés az
örömmel kell megállapítani, hogy
in'pestí kannra: ördög fordulásból küldött kaKiskunfélegyháza.
A bajnokcsapatnak ez
pásbombá'át Hóri csak a kapu fölé tudta ütni. volt az első idei meccse, amelyre több uj emberSzeged közönsége állandóan nöA második félidőben két egyenran-m ellen- rel állt ki. Az volt talán a legnagyobb baj,
vekszik és lelkesen kitart csapat»
fél küzdött a pálván fairen, becsületesen a
hogy felforgatták
az egyetemi
együttest;
Komellett.
győzelemért, amelyet azonban egvik csanatnak
vácsnak
nem lett volna szabad a balszélen iát.
sem sikerült kiharcolni, talán azért, mert mind
Sahin I I . ,
illetve
Mindenki kint volt a mérkőzésen, akinek kőze a kettő — győzni a k a r t . . . A nagy igyekezet- színia. Góllövők: Erdei,
van a spórth
TTosszu idő után ott láttuk a ben idegesek voltak a csatárok. Amis? az uy- Tóth ée Hetényi.
sporttelepen vitéz dr. S h v o v Kálmán nyu- pesti támadókat a szegedi védők telték ártalSsTK—HMTE
2:2
(1:0.)
galmazott altábornagyot, a Szeged FC u j disz- matlanná, addig a piros-fehér
csatároknak
elnökét, valamint dr. B u ó c z Béla főkapitány- nem volt szerencséjük. A végén kiderült, hogv
Hódmezővásárhely.
A két technikás csapat
helyettest. És színes keretet adott a vasárnapi
találkozójából az SzTK-nak
kellett
volna
mérkőzésnek az elegáns hölgykoszorú és az az
9 szegedi csapat me« is nyerhette
győztesen kikerülni, mert néhány perctől elautópark, amelv n Temesvári-kőrúton helyezvolna 9 meccset.
tekintve fölényben
játézött;
balszerencséje
kedett el.
miatt
nem tudott
győzni.
Szerváczv. Tormav,
A nézőközönség zúgott, morajlott, tápsolt Ha más helyzetet nem Is hozimk fel ennek biilletve Csabai és Biró lőtték a gólokat.
egy-egy akció után és o l y a n nagy volt a taps zonyítására,
mint
Koránvi
fejesét, «meés a biztatás, hogy — Szőregen is tudomást lyet
az
üres
kapuból
mentett
kor8z. Máv.—Vasutas
1:0
(0:0.)
szerezhettek arról a nagy küzdelemről, amely rierra
Futó
és
Nagy
két „beguritását",
vasárnap lejátszódott az újszeged! arénában. valamint az utolsó pillanatban leadott bombáSzentes.
A Vasutasnak ez volt a, harmadik
A végén

S

II Vasutas veresétje
és a KEHC pontvesztesége
a vasárnaoi amatőrforduló
meglepetése

az 1:1 arányti eldöntetlen eredménnyel mindenki meg volt elégedve.
még L a n g f e l d e r Ferenc, az Újpest futballigazgatója is, aki szombaton még — gólzáporról álmodozott... Eddig is sok ilyen
álom
Aszlc-tt szét a szegedi arénában és remélni lelehet a jövőben ís lesznek ilyen meglepetései
a budapesti vezetőknek. A s c h n e r Lipót, az
Uipest elnöke, aki nagy drukkertáborral az élen
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mérkőzése és csatárai ezúttal sem tudltak
gólt
főni. A szegedi csapat szinte allandóan támadott csatárai azonban a legjobb helvzetekben is hibáztak, ezért vesztett. A gólt Kiss
lőtte.

MTK—Móraváros

1:1

(0:0.)

Makó.
A móravárosi csapat nagy lelkesedéssel játszott és ennek köszönheti, hogv az
egyik pontot megszerezte, mert a makói egytittes többet volt frontban. Góllövők:
Galamb
II., illetve Szűcs.
MAK—KTE

3:0

(0:0.)

Kecskemét.
Az
addig veretlen kecskeméti
csapat csak egy félidőn át tudott ellenállni a
makói csatárok rohamainak. A második félidőben biztosan szerezte meg góljait a M A K
Balogh (2) és Vida révén.
Másodosztályú bajnoki mérkőzése. Szeged:
UTC—Ppstás 1:0 (1:0). A derbi reális eredménye
döntetlen lett volna. Zrinvi-KAC—SzFIE 1:1 (1:0).
SzEATC—Rákóczi 7:1 (3:0). ószentiván: KiTE—
Hunyadi SE 3:0 (1:0). — Szövetségi dijmérközések.
Szeged: Sylvánia—SzAK 3:1 (2:1). A Sylvánia első
csapatával játszott. SzFIE—MTE 3:2 (1:1), Vasutas— UTC 3:2 (2:1). - ttinsági bajnokság. Szeged:
Vasutas—UTC 2:0 (1:0). Barátságos játék.
Szentmihálytelek: SzKIE-SzTE 6:1 (3:0).

Miért nem a SzAK-páíyán játszák
a KEIIG—SzllK meccset?
A sportközönség körében elterjedt az a hir,
hogy a SzAK veeztősége a K E A C vezetőségével tárgyalásokat folytatott, sőt elvben meg
is állapodott arranézve, hogv a vasárnapi
IvEAC—SzAK bajnoki mérkőzést a Szeged
F C — I I I ker. F C mérkőzés előtt a SzAK-pályán játszák le és hogv ez a megállapodás azért
nem véglegeződhetett. mivel a Szeged FC vezetősége a K E A C anvagi igényeit nem óhajtotta honorálni. Az ügvben Markovics
Szilárd,
a Szeged F C figvvezető-elnöke a következőket mondotta:
— A híreknek az ellenkezője igaz. fin voltam az. aki a K E A C intézőjével, dr. Srhonnon
urral tárgyalásokat folytattam és kapacitálni
igyekeztem öt arra. hogv a
KEAC—SzAK
mérkőzést a I I I . kerület előtt iátszák le, anvrf,v' vonatkozású
igénvek
megtárgyalására
sor
nem kerülhetett,
mert a K E Á C sportszakosztályának határozatát dr. Schannen ur akként
közölte velem, hogv sporterkölcai szempontból a K E A C semmilyen összegért nem egvezik
abba bele, hogv pálvaválasztójogát a
SzAK
•illeni mérkőzésen feladja. Tudom, hogv ezek a
hirek megint azoktól származnak, akik a Szeged F C és a Sz \K közötti egyesületi barátságot minden áron fel akarják dúlni és akik. bár
'átszólag a profifutballt támogatják,
valójában azonban annak a legnagyobb ellenségei.

M A n y A

R n i r s z x ö

Almási II. (SzTK) 280 cm. GereJyvetés: 1. Vargyas
(KEAC) 49.44 cm. 2. Szőke (SzTK) 18.88. Hármasugrás: 1. Almási I. (SzTK) 12.78. 2. Reiter (Vasutas 12.19 m. 4x100 méteres staféta: 1. Vasutas
47 mp. 2. SzTK 47.8 mp. 200 m. gátfutás: 1. Kovács (Vasutas) 28 mp. 2. Almási II. (SzTK) 28
mp.

fi Vasutas vereséne
a vizipólórienfőn
Vasárnap rendezték meg Budapesten az első
vizipólódöntőt az első B) osztályba való jutásért a Vasutas és az Erzsébeti TC között. A
szegedi csapat az idegenben is jól játszott, a
tempóbirás körül azonban bajok voltak, főlegez okozta, hogv 11:6 (4:4) arányú vereséget
szenvedett. A Vasutas nagyszerűen küzdött és
fej-fej mellett haladt az ETC-vel: 6:6 arányú
állásig méltó el'enfél volt, sőt állandóan az ő
csatárai dobták a gólokat. Amikor az ETC a
hatodik góllal kiegyenlített, a szegedi csapat
visszaesett és hamarosan öt gólt kapott. A szeedi csapat gól iáit dr. M i h a 1 o v i c s (3) és
" o p o n (3) dobta.
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APRÓHIRDETÉSEK
BÚTOROZOTT
SZOBÁK
Külőnbejáratu. lépcsőházi bútorozott
szoba
földszint, kiadó. Kazinczy u. 15.
Újonnan berendezett —
összkomfortos lakásban
szobái, kitűnő ellátással kaphatók. Winter, —
Boldogasszony sugárut
i3.
;
Szép szoba egy-két úriembernek, esetlev ellátással kiadó. Deák Ferenc u. 18.
Kflönbejáratu
bútorozott szoba, fürdőszobahasználattal Ikiadó.
Zerge u. 27, földszint 8.
Bútorozott
szoba, fére^mentes, fürdőszobahasználattal kiadó. Tábor u. 5, em. 7.

Az IITE: a Kelemen l^rtoirvánttardij birtokosa

Külőnbejáratu földszintes szép uccai szoba, —
azonnaira kiadó. Valéria tér 11. szám.

Szeged kerékpárba.jnoka: Bognár (UTE)

Csinos, kis uccai bútorozott szoba kapualatti,
abszolút diszkrét bejárattal kiadó. Margit u.
10, földszint.,

Az ország legjobb kerékpárosai vettek részt
abban a küzdelemben, amelyet vasárnap rendezett
meg a kerékpárosszövetség déli kerülete a budapesti országúton, 130 kilóméteres távon. A verseny
a Kelemen Márton-vándordijért és Szeged bajnokságáért folyt. A küzdelemből az UTE gárdája
került ki győztesen, de Szeged bajnoka is az ö
soraiból került ki. A célnál, amely tűzoltólaktanya előtt volt, nagyszámú közönség várakozott a
befutásra. Ott drukkotl a célnál A s c h n e r Lipóttal az egész újpesti fútba'Ikülönitmény és nagy
volt az öröm közöttük, amikor az újpesti Bogn á r spiirtolt be elsőnek a célba.
A szegediek a nagy konkurrenciában megállták
a helyüket és közülük többen helyezést értek el.
A verseny eredménye: Föverseny: I., II. osztály:
1. Bognár (UTE) 3 óra 28 perc 10 mp. 2. Liszkay
(Törekvés) 3 óra 28 perc 11 mp. 3. Messzinger
(Törekés) 3 óra 28 perc 1? mp. 4. Fekete (UTE)
3 óra 28 perc 13 mp. III., IV. osztályú verseny;
1. Bodai (Törekv-és) 3 óra 43 perc 13 mp. 2. Kopasz (Vasutas) rajta. 3. Joachim (MKSz). V. osztalvu verseny: 1. Osztás (Törekvés) 3 óra 58 perc
13' mp. 2. Csikós (SzTK) ratja. 3. Barna (UTE)
rajtn. 8. Ablaka. 9. Hegyesi, 10. Papp, mindbárom
az SzTK versenvzője. Csapatverseny: 1. UTE 141
pont, 2. Törekvés 110 pont, 3. SzTK 36 pont, 4.
Vasutas 24 pont.

A Phöbus veresége a Nemzetitől a vasárnapi
, ligaforduló meglepetése. Jóllehet, az Újpest
pontot vesztett Szegeden, ezt az eredményt Budapesten szinte természetesnek vették, annál
nagyobb meglepetést kellett, hogy a Phöbus,
amelyet a liga legjobb csapatának tartottak,
kikapott a liga egvik újoncától, a Nemzetitől.
Eredmények: Budapest: Nemzeti—Phöbus 1:0
Deák u j sulylökőrekord.ja: 14.23 méter
(0:0), Hungária—Haladás 5:0 (3:0), Elektromos
— I I I . kerület 7:0 (5:0), Kispest—Budafok 7:2
Az SzTK vasárnap rendezte meg vándordijas (3:1), Soroksár—Budai 11 2 2 (1:1). Debrecen:
atlétikai versenyét a Hunyadi-tcri sporttele- Ferencváros—Bocskai 4:1 (2:0).
pen. A nívós versenytől a budapesti atléták I
Az első szegedi tekemérkőzés győztese: a Vasérthetetlenül távol maradtak, még a BESzKRT • utas. Vasárnap rendezték meg a Sárkány-versenysem jött le Szegedre, jóllehet ő a vándordíj pályán az első szegedi tekemérkőzést, amelyet vévédője. Ilven körülmények között a küzdelem
gig nagy érdeklődéssel kisért a közönség. Az élve:iz SzTK, a Vasutas és a KEAC atlétái között
zetes küzdelemből a Vasutas csapata 3205 fával
dőlt el a kék-fehérek javára. Az SzTK győmegérdemelten került ki győztesen. Második a Zrizelme fölénves 87.5 pontot szerzett a Vasutas . nyi-KAC 2954, harmadik a Toldi 2911. negyedik a
."»0 pontjával szemben. A KEAC a harmadik SzAK 2822 fával. Egyénileg K i s s (Toldi) érte el
helyen végzett 29.5 ponttal. A versenv kiemel- i a legjobb eredményt; 560 fát ütött, 2. S c h w a r t z
kedő eredménye Deák ( K E A O 14.23 méteres | (Vasútasi 553 fával.'3. Tóbiás (Toldi) 540 fával. A
ti.f sulylökórekord ja. Ereménvek:
i versenyt hatoscsapatok kőzött rendezték meg 100

Az SzTSí Győzött a vasárnapi
atlétika versenyen

100 ni. síkfutás: 1. Polán (Vasutas) 11.2 mp. 2.
dobásra telibe.
Szőke (SzTK) 11 5. 800 m. síkfutás: 1. Turai (Vas- I
Az Austria a kupagyőztes. Az Austria
1:0
utas) 2:9.2 mp., 2. Beiter (Vasutas) 2:9.7. Magasug- (0:0) arányban győzött a második Középeurórás: 1. Almási II. (SzTK) 174 cm. 2. Monostori
pai Kupadöntőn, amelyet vasárnap rendeztek
(Vasutas) 170 cm. Súlylökés: 1. Deák (KEAC)
meg Prágában. Az első meccs gólnélküli eldön14.23, uj délkerületi rekord. 2. Szőke (SzTK) 12.20. tetlen volt, ezért a Középeurópai Kupa idei véDiszkoszvetés: 1. Szőke (SzTK) 36.90. 2. Deák dőié az Austria leli.
(KEAC) 34.80. Távolugrás: 1 Almási I. (SzTK)
665 cm. 2. Csikós (KEAC) 653 cm. 400 méteres sikFelelős szerkesztő; PÁSZTOR JÓZSKF.
rutás; 1. Szőke (SzTír 54.2 1 Rritcr (Vasutas)
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyaror*zág
>4.4. 110 méteres gátfutás: 1. Almási II. (SzTK)
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged.
18.7 mp. Rúdugrás 1. Soóky (KEAC) 310 cm. 2.
Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR.

o.

Mindenféle férfi és női
fehérnemű varrást olcsón vállalok. Hétvezér
ucca 32. sz.
Mindenes főzőnő, l-re
éves bizonyítványokkal
felvétetik. Dr. Adler, —
Somogyi u. 23.
Nagyobb
kifutóleányt
azonnaira felveszek Bélyegkereskedés, Fogadalmi templommal szem
ben.
Német, francia órslí —
adását jutányosán vállalja több évi
gyakorlattal biró tanerő. Imre
11. 3a.
Fűszer, csemege szakmában teljesen jártas
fiatal segéd jó bizonyítványokkal állást keres
azonnaira. Cím: Kálvária ucca 21. Kovács Lajos, élelmiszerüzlet.

Oktatlü
Diplomás zenetanárnő
zongora és
énekórák
adását jutányosán vállalja .Imre ú. 3a. sz.

ADAS-VETEL
Egészen uj rézágy sodronnyal, éjjcliszekrénynyel,
lószőrmatraccal
eladó. Fischhoff, Mikszáth. K u. 22.

WtiBGBnRl

Nagyobb üzlethelyiség
kiadó Mars tér mellett,
Szent Gellért u. 2
Egy 4 szobás
modern
lekás, keleti
fekvésű
november l-re
kiadó.
Megtekinthető Református-pulota, I. emelet 4.

Egyszobás
komfortos
lakás novemberre
kiadó. Ugyanott tanulóleányok felvétetnek. Deák "F. u. 22, II 5. Beke
divat terem.
Kétszobás, fürdős, összkomfortos urilakások,
belvárostól néhány perc
re, jutányosán kiadók.
Maros u. 27.

E l l á t á s
Magányos nőt lakótársul, esetleg
ellátással
elfogadok.
Gyenesné,
Kistisza uccn 11.

Jobb bárból való, középkorú, német anyanyelvű zsidó nő, a háztartásban teljesen jártas,
házvezetőnői, vagy anya
helyettesi állást keres
kitűnő
referenciákkal.
„Szerény díjazás", jeligére
Mindenes leányt és egy
kifutólányt
felveszek.
Feldheim. Tisza Lajoskörut 38, Függönvbáz.
Mindenes főzőnőt keresek jó bizonyítványokkal, kéttagn családhoz.
Polgár n. 22b.

Veszek használt bútorokat, ruhaneműt
legmagasabb napi
áron
Fischer, Mérei u. 21, —
ajtó 10.
Legmagasabb árat fizetek használt tárgyakért,
ruhákért,
zálogoédulákért. Csehó, Attila ucca 8.
Ócskavasat, fémet, rongyot magas
árban veszek és eladok. Horváth
vastelep, Párisi korul
19a.
3x4 méter külföldi perzsamintás szőnyeg olcsón eladó.
Fischhoff,
Mikszáth K. u. 22.
Pfaff centrálbobin varrógép, alig
használt,
modern keményfa szekrények, hat darab ebédlői nádszék, hat darabból kerti garnitúra gázcsőből, kerékpárok, hintaszék, kerékpár belső,
külsőgumik olcsón eladók. Pappál, Apponyi
u. 14.
Nagytemplomban 1 férfi
sarokülés VIII. sor, 1
rő II. sor közép, bérbeadó. Horthy Miklós u.
11, I. em. 6.
Zerge u. 22. magánház,
kerttel, kétszobás, komfortos lakással, szabadkézből jutányosán eladó.
Török (Karamán) függöny eladó.
Winklur,
Tábor u. 7b.
Oldalkocsis és szóló

Fehérnemű varrónő, fia
tal, ki az eladásban is
segédkezik, felvétetik —
Pollák Testvérek.

motorkerékpár

Állást keres jobbmódu
ker. segéd. „Kereskedősegéd" jeligére.

jutányosán eladó. Cím
megtudható a 'kiadóhivatalban.

Zsidó ünnepekre kalácsot
már most előjegyeztethet KIRÁLY GYULA pékmesternél, Tisza Lajos-körut 59. (Korona-ucca sarok).
A megrendelést kívánatra hazaküldi.
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