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Brávó Németh Imre!
N é m e t h Imre, a kőszegi kerület országgyűlési képviselője, aki a N E P hivatalos jelöltjeként jutott a törvényhozásba,
lemondott mandátumáról, miután bejelentette
a
pártvezérének, h o g y kilép a pártból is- Egyszerű, szürke politikai hir ez, a világ
mai
véres
eseményei
mellett
jelentéktelenné
törpülő belpolitikai szenzációcska. Izgalmat
n e m igen kelthet cs minden
valószinüség
Szerint komolyabb következményei sem lesznek, hiszen a kőszegi m a n d á t u m nem marad gazdátlan. Németh Imre
lemondásának
a híre m é g el sem terjedhetett, m á r megvolt
a pártvezetőség elhatározása, h o g y ki lesz
az uj kőszegi csata hivatalos jelöltje. Mivel
pedig a kőszegi kerület a régi választójog
rendelkezései szerint n y i l t
szavazáss a l fogja megválasztani Németh Imre utódát, egyetlen pillanatig sem lehet kétséges,
h o g y a hivatalos jelölt lesz a gazdátlanná
vált m a n d á t u m boldog és büszke tulajdonosa.'
D e azért mégis érdemes megállni egyetlen
pillanatra N é m e t h Imre lemondásának ténye
előtt. N e m azért, mert a lemondott
és a
NEP-ből kilépett képviselő egyike volt a törvényhozás rokonszenves tagjainak,, nagyképzettségü,
kulturált-agyu ember,
akinek közéleti és politikai szereplése magasan
kiemelkedett a szürke átlag fölé,
hanem
azért, mert nagyon sok vigasztaló momentum izzik ebben a tényben.
A kőszegi képviselő a miniszterelnökhöz
írt levelében egyeden világos és tömör mondattal adta okát elhatározásának; az úgynevezett „iróperek"-ben
elfoglalt
álláspontja
szembe került a kormánypárt álláspontjával
és ez az elvi ellentét a választójogi javaslat
tárgyalása során m é g
jobban
kiéleződött.
Ezért lép ki a többségi pártból, mivel pedig
a mandátumot a többségi párt jelöltjeként
nyerte el, leteszi a képviselőséget is.
Akik beletörődtek a ma umlkodó közszellembe, bizonyára
rosszalóan,
csudálkozva
Cíóváliák m e g a fejüket, de az is lehet,
hogy titokban jót nevetnek Németh Imre
kényeskedésén.
Mert hogyis lehetne
megérteni azt a fantasztát aki komolvan veszi az e l v e k e t , akinek lélekbe gyökerező
m e g g y ő z ő d é s e van és aki — horribile
dictu! — nemcsalj hangot mer adni
meggvŐ7Ődésének, hartem levonja annak
legvégső konzekvenciáit is. Egyszerijen leteszi
n pártvezér asztalára képviselői mandátumát, a M a n d á t u m o t , annyi sok törtető
legforróbban áhitott vágyálmát. A Mandátumot. amely elsőosztálvu s z a b a d j e g y az
erkölcsi érvényesülés D-vonatán és
útlevél
az .anyagi boldogulás
meseországába.
Hogv is lehetne megérteni ezt a keményfeiüséget, hiszen más m é g önmaga előtt is
eltitkolná meggyőződését, ha ez. a. meggyőződés nem mindenben egvezik a hivatalos
állásponttal és némán, boldog mosollvol húzódna m e g a többségi párt sáncai
között.
Vereitékes
ügyeskedésekkel
megszerzett
mandátumára p e d i f jobban vigyázna, mint
a szeme világára. Hogvan is lehetne megérteni N é m e t h Imrét, aki gyerekes duzzogásában kabinetkérdést csinál a mnea
számára
nz úgynevezett irói perekből, aki nem
tud
f e j b ó l i n t á s s a l napirendre térni n é h á n y
nyughatatlan
f i r k á s z erélves megvendszab^lvozásának ténye fölött? M i
köze
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Politikai napilap
lehet neki ezekhez az írókhoz, h o g y ennyire
a pártjukra kel?
„Sajátságos valóban a m u l t k i s é r t e t c t feltűnni látni v i l á g o s s z á z a d u n k fa a n " — révedezne e tény fölött
Madách
falanszterének tudósa, a m a i közélet aggastyánjai pedig sajnálkozva tűnődhetnek el a
régmúltba sülyedt hajdani világ édenkertjének ezen az elkésett sugarán.
És mégis, mintha biztató derengést jelentene a kőszegi képviselő r o m a n t i k u s lépése, mintha a tiszta, a becsületes meggyőződés jelentkezését i g é m é a közélet megcsúfolt barrikádjain- Hiszen hosszú évek óta
megszoktuk már, hogy a közéletben mindennek nagyobb súlya, szerepe legyen, mint az
e g y é n i m e g g y ő z ő d é s n e k . Közel két

évtizede ugyanaz a garnitúra sorakozik fö)
minden többséget és hatalmat nyert irányzat
mögött, egyforma fenkölt lelkesedéssel szolgál minden vezért, minden programot. Tegnapelőtt
Friedrich
István és Teleki
Pál
zászlójára esküdött, tegnap Bethlen István
katonája volt, de aztán sietve tűzte gomblukába yömbös
kerékbetört
buzakaiá-zr't.
Németh Imrék nagyon kevés számban bukkantak föl, de ha felbukkant egy-kettő, a
többség mindig kézlegyintéssel tért a f u r c s a e s e t fölött napirendre és
eljárását
„őrülés"-nek minősítette a k o r s z e l l e m .
Németh Imre cselekedete mögött a lelki
rugó: az egvéniség tiltakozása ez ellen
a
korszellem ellen.
Bravó Németh Imrei
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Az ui kü'ügyminlszler : R I b b e n ' r o p l o n d o n i követ — P a pent, a római és a tokiói követe* visszahívták — Változások a hadsereg vezetőségében
Lendon, február 4. B l o m ? e r g német birodalmi hadügyminiszter váratlanul távozásáról szóló különböző híreiket nagy figyelemmel kisérik
az angol fővárosban. A világsajtó már négy nap óta ezzel
oz üggyel foglalkozik, hivatalos német helyről semmiféle
cáfolat még nem érkezett. EbBlombtrg
ből arra következtetnek, hogy
Hitlernek
súlyos kérdéseket
kell
tisztáznia.
A
lappangó válságot —
hir szerint — Hitler építkezési tervei robbantották ki. Berlint és Münchent Hitler milliárdos költséggel ót akarja építeni, a hadsereg
vezetői azonban a legélesebben ellenezték ezt a
tervet. Szerintük a nem múlhatatlanul szükséges építkezések
elvon »ák a nyersanyagot a fegyverkezés és a hadsereg fejlesztése
elől,

.jóllehet, Németországban a nyersanyagok jelenleg pótolhatatlanok.
A felyilágositásadás
elől hivatalos helyen
péntekig elzárkóztak. Külföldi uiságirók megállapították, ugy volt, hogy Hitler
január
30-án. kancellári kinevezésének ötödik évfordulóján a Reichstagban beszédet mond. A'
gyűlés nem ült össze — a beszéd elmaradt*
Pártkörökben nem is titkolják, hogy ennek
Blombcrg tábornagy körül kitört
válság a legfőbb oka.
Hir szerint Hitler rádióban fogja tájékoztatni'
a birodalmat a hadsereg ve-,
zetésében beálló
változások
ról. Azt már biztosra veszik*
hogy Blomberg tábornagy tá-i
vozik helyéről, de a bonyodal*
mak inkább Fritsch vezérkari
főnök körül keletkeztek.
Szolidaritást vállalt Frits-Ti
vezérkari főnökkel
tizenkét
Frthch
magasrangu tábornok.

Hitler be?efenfi a változásokat
és átveszi a haderő parancsnokságát
Berlin, február 4. Amiről a külföldi sajtóban napok óta irtak, az pénteken éjszaka beko.
vetkezett.
Hivatalos közleményt adtak ki.
amely közli, hogv BÍomberg hadügyminiszter megválik állásától
és a haderő főparancsnokságát Hitler veszi át,
A távozás alkalmából Hitler hosszabb levelet
intézett Blomberghez, m a j d rendeletet adott ki
a hadsereg vezetésének átvételéről. A rendelet
a következő:

Mostantól kezdve az egész véderő felet'S
parancsnokló hatalmat közvetlenül személyesen fogom gyakorolni. A birodalmi hadügyminisztériumban felállított eddigi véderő hivatal
mint „a véderő főparancsnoksága'' az én katonai irodám feladatkörében közvetlenül az é:»
parancsnokságom alá kerül. A véderő főparancsnokság törzsének élcre a hivatal eddigi vezetőié kerül mint a „véderő főparancsnokság vezetője''. A véderő főparancsnokság vezető}«
megbízásomból gyakorolni fogja azt a hatáskört, amelv eddig a birodalmi hadügyminisztert illette meg. A véderő főparancsnokság feladata békében, hogy utasításom szerint min-'.
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D É L M A G Y A R O R S Z Á G

Nemzetközi megtorlás a kalóztámadások ellen

Már csak M A vehet cipőt fféiáron Z s u r k ó n ü ,
Kossuth Lojos s u g á r u t « .

Kiárusítást oqységáralntf :

Göring: vezéríáhornag y

Londoni jelentés szerint az angol kormány
szigorú intézkedéseket kivan életbeléptetni
a
kalóztámadások megakadályozása
érdekében.
A kormánynak az a terve, hogy szigorú nemzetközi büntetésben kell részesíteni a k a l ó z ,
támadásért felelős államokat
A Daily Telegraph szerint az angol kormány
megfelelő javaslatot dolgozott ki. Eszerint, h a
megállapítást nyert, hogy melyik állam hajója
követte el a támadást, minden lefoglalható vagyontárgyát zár alá veszik a nyoni egyezményhez tartozó országok területén.
A londoni külügyminisztérium péntekre virradóra hivatalosan bejelentette, hogy a francia kormánv elfogadta az angol javaslatokat,
amelvek a Földközi-tengeri flottaőrjárat megerősítésére is vonatkoznak. Eszerint most már
nemcsak Anglia, hanem Franciaország is utasítást adott a Földközi-tengeri flottaszolgálat
megerősítésére.
Londonban feltűnést keltettek azok a párisi
jelentések, amelvek arról szóltak, hogv a francia kormánv nem elégedett meg a flottaszolgálat megerősítésével, hanem parancsot adott
az őrszolgálatban levő francia hadiba ióknak,
hogy a jövőben azonnal tüzeljenek minden idegen tengeralattjáróra. amelv az ellenőrzési zónában feltűnik. Fz a bir ebben a formában nem
állja meg telicsen a helyét, egyelőre csak elvi
döntést hoztak Párisban.

Berlin, február 4. Hitler G ö r i n g vezérezredest, a légügyi fegwernem vezetőjét, vezértábornaggyá nevezte ki.

Franciaország megkezdi
a srfiorifott ellenőrzést

Változások a hadseregben

Páris, február 4. A Paris Soir értesülése szerint a Földközi-tengeri francia hajóraj m a már
megkapta a szigorított ellenőrzésre szóló utasításokat. Franciaország 24 hajóegységgel és 3fl
vizirepülőgéppel vesz részt az ellenőrzésben.
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H á l estélyi é s ú t t a l d p ő t t

férfi- é s gyermekcipők |

de n téren egységcsen készítse elő a birodalom ,
Berlin, február 4. A birodalmi gyűlést vavédelmét."
I sárnapra, február 20-ra Berlinbe egybe hívták.

Külügyminiszter: Ribbentrop
A következő meglepetés az
volt, ho^y Neurath báró külügyminisztert felmentette állásától és
külügyminiszterré Ribbentrop londoni követet nevezte ki, akit visszahívott
állomáshelyéről.
Neurath birodalmi miniszter
marad, a szokásos „tárcanélk ü l i " megjelölés elhagyásával.
A hadsereg főparancsnokává Branchitsch
tüzcrlábornokot nevezte ki.
Ribb—troo

Visszahívták a római, a tokiói
és bécsi nagykövetet
Berlin, február 4. Hitler H a s s e l római
nagykövetet, D i e r c k s e n tokiói nagykövetet és P a p c n bécsi nagykövetet állomáshelyéről visszahívta és rendelkezési állományba
helyezte.

mellett — mondja a rendelet. A titkos tanács
elnökévé N e u r a t h báró birodalmi
minisztert, tagjaivá a következőket nevezem ki:
R i b b e n t r o p birodalmi külügyminisztert,
G ö r i n g porosz miniszterelnököt, H e s s Rudolfot, a vezér helyettesét, G ö b b e l s propagandaügyi minisztert, L a m n i e r s minisztert, a kancellári hivatal vezetőjét, Bráuchilsch
vezérezredest, R a e d e r
tengernagyot, K c i l e l tüzérségi tábornokot, a véderő főparancsnokság vezetőjét. A titkos kabinet tanács ügyvitelét L a m m e r s birodalmi
miniszter,
a
kancellári hivatal elnöke lát ja el.

Berlin, február 4. A hadseregben és a !£gi
fegyvernemben is egész sor személyi változás
történt. Többek között L i s t tábornokot a II.
„Titkos kabinettanács"
csoport parancsnokává nevezték ki, B e c k e r
tábornagyot, a fegyverkísérlett hivatal vezetőBerlin, február 4. Hitler rendeletet adott ki
jét a hadsereg egész fegyver ügyeinek intézőt titkos kabinet tanács felállításáról.
— Külpolitika vezetésében tanácsadás céljá- | lévé nevezték ki, R e c h e n a u tábornagyot a
Lói titkos kabinet tanácsot létesítek magam I IV. csoport főparancsnokává neveztek ki.

A kormányzó pénteken este
elindult lengyelországi útjára
Budapest, február 4. H o r t h y Miklós kormányzó a lengyel köztársasági elnök meghívására pénteken esle 10 órakor a Túrán különvonattal fiával, H o r t h y
István
miniszteri
tanácsossal, kíséretével és K á n y a K á l m á n
külügyminiszterrel
Lengyelországba utazott
A kormányzó kíséretében résztvett U r a y István tifkos tanácsos, a kabinetiroda főnöke, vitéz K e r e s z t e s - F i s c h e r Lajos
altábornagy. a katonai iroda főnöke, K o ó s Miklós
ezredes, első
szárnysegéd,
Brunswick
György ezredes, utimarsall, vitéz G e r l ó c z y
Gábor alezredes, N é m e t h
Tibor őrnagy:
S c h o 11 7. Andor folvamőrkapitány, szárnysegédek. A különvonaton utazott Lengyelországba a kfilügvminiszter kíséretében C s á k v István gróf. követségi tanácsos, a külügyminiszter
kabinetfőnöke.
B a k á c h-B e s s e n y e i
György báró követségi tanácsos, a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője és
Z i l a h y Sebes
Jenő, a külügyminiszter
titkára."
A kormányzó búcsúztatására a pályaudvaToii, amelynek királyi váróterme ragyogó fény-

ben úszott, megjelent D a r á n y i Kálmán miniszterelnök vezetésével a kormány valamenynyi tagja. Kilenc óra 2 perckor érkezett a Keleti-pályaudvar bejárója elé a kormányzó gépkocsija, ahol a katonai előkelőségek tisztelegve, a polgári előkelőségek cilinderüket megemelve üdvözölték a kormányzót, aki a főméltóságu asszonnyal együtt szállt ki az autóból.
A belső váróteremben fogadták a kormányzót
Darányi Kálmán miniszterelnök és a kormány
tagjai. A kormányzó rövid beszélgetés után a
váróteremből a vonathoz indult. A kocsi lépcsőjén megállva még néhány szivélves szót
váltott Darányi Kálmán miniszterelnökkel és
Hóman kultuszminiszterrel. Röviddel utóbb a
kiséret tagjai elfoglalták helyüket a vonatban,
amelynek 5 Pullmann-kocsija közül 2 a kormányzóé, liárom a kíséreté.
Tiz óra előtt egv perccel a főméltóságu aszszony leszállt a szalonkocsiból és a következő
percben megadták a jelzést az indulásra. A
szalonkocsi előtt a kormány tagjai felsorakozva
várták meg, mig a Túrán lassan kigördült a
pályaudvar üvegcsarnoka alól.

Az angol-francia hajóraj
megkezdte a szigorított ellenőrzést
a Földkőzi tengeren

t
Megint elsülyeszíelíek egy
angol gőzöst

London, február 4. A Reuter Iroda jelentésa
szerint a Barcelona előtt elsül.yedt Alcira angol tehergőzösnek Glasgow az anyakikötője. A
hajó 21 főnyi legénységet és a benemavatkozási bizottságnak a hajón tartózkodó ellenőrző
lisztviselőjét megmentették.

Az angol retorzió
London, február 4. Illetékes angol helyen
kijelentik, Nasybritannia lépéseket szándékozik tenni, hogy a kalózkodás ellenőrzésében
vállalt részvételének végrehajtását
hatékonyabbá tegye, még pedig egészen tekintet nélkül azokra az intézkedésekre, amelyeket a
nyoni egyezmény többi aláíró hatalma esetleg
tesz.

Köztársasági támadások
TerueJnél

Kaminreál, február 4. Az Havas Iroda Jelenti, hogy a köztársasági csapatok rövid tüzérségi előkészítés után támadást intéztek a
Teruel közelében levő lövészárkok ellen, amelyek a felkelők kezén vannak. A nemzetiek tüzérsége visszaverte a támadókat, akik kénytelenek voltak eredeti állásaikat elfoglalni.
Délután a köztársaságiak ujabb támadási
kíséreltek meg, a felkelők tüzérsége visszaverte
őket.

Szent-Gviirnyi Albert
az ösztöndíjtanács tagja
Budapestről jelenlik: A vallás- és közoktatásügyi miniszter az országos ösztöndíjtanács
tagjává az 1938-43. évkörre meghívta dr.
S z e n t - G y ö r g y i Albert egyetemi tanárt.
Asl

idö

Légibombázással Ismét e!sülyesz(efíek egy angol hajót
Madrid, február 4. Tombol a spanyol polgárháború. A felkelők a légitámadások után
most ágvuharcba kezdtek, tegnap több, mint
200 lövedéket zúdítottak Madridra. A gránátok
n főváros központjában robbanlak fel. A bombázásnak .'J0 emberélet esett áldozatul, 50 súlyosan megsebesült. Egy lövedék a francia nagy*

követség épületét találta.
Barcelonából most érkezett hivatalos kimutatás a vasárnapi repülőtámadás áldozatainak
számáról. A kimutatás szerint
á repülőhonibák 1100 embert meg*
öltek, 1000-at megsebesítettek Barcelonában.

Remek

A Meteorológiai Intézet jelenti
este 10 órakor.
Idő jóslat]
Gyenge légáramlás, változó felhőzet. néhány helven, főként északon
és keleten kisebb eső, havas eső,
hó. a hőmérséklet nappal alig változik.
bútorok

k i á l l í t á s a

a

kertész butorbemutatú

most megnyílt üzletében. — K U U t f t l
Ttj,
Wacnur kelsnrvehftz m o l l e t t H B I H M M H B M M M B

d é l m a G y a r o r s z a g
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Rheuma, izületi
Májusra elkészül
ét ideggyulladás
a fehértói idegenforgalmi csárda házikezelésében
(A

Délmagyarorszdg

munkatársától.)

A

város

ezen a tavaszon uj idegenforgalmi attrakcióval
gazdagodik, a fehértói halászcsárdával, amely a
Fehértó partján, a városi halgazdaság intézői
épülete mellett csalogatja majd a nemzetközi
autóut utasait.
Dr. Pálfy József polgármester pénteken délben kiautózott a Fehértóhoz, hogy megnézze az
épülő csárdát. A polgármester* a kirándulásra elkísérte a Délmagyarország munkatársa is, akinek
büszkén mu'.atta meg, milyen szép, stílusos csárdaépület ékesíti majd a transzkontinentális útnak ezt a szakaszát.
A csárdaépülctet nagy gonddal kiválogatott fe.
fmőszálakból épitik. A manka már igen előrehaladt stádiumban van. A tetőszerkezetet is felácsolták már az emeletes épületre, amelynek ormára a munkások a hagyományos bokrétát is
kitűzték. A tető alatt nyitott terrasz lesz, amely
fölé egy 10 méter magas kilátótornyot emelnek.
Ez a torony lesz a hatalmas sikság legmagasabb
pontja, amelyről látni lehet majd a várost, a Fehértó hatalmas vízfelületéit, sőt a környékbeli
községeke' és tanyacsoportokat is. Májusra cl.
készül a csárda és akkor azonnal megnyitják.
— Az a tervem — mondotta a polgármester
—, hogy májusra megnyitjuk a csárdát és bízom
ben ne, hogy jő vállalkozás lesz. A legfontosabb

az, hogy megfelelő kocsmárost találjunk. Ilyen
helyre modern szellemben dolgozó, intelligens,
ügyes ember kell, hogy kielégíthesse a nemzetközi

autóut

utasainak

igényeit,

bogy b á n n i

tud-

jon velük és tisztában legyen egy ilyen idegenforgalmi célokat
szolgáló
vállalkozás követelményeivel. Fontos az is, hogy a helynek megfelelő kiszolgáló személyzet legyen a csárdában
és hogy kifogástalan ételek, italok álljanak a ven.
dégek rendelkezésére. Azt hiszem, hogy ez
a
csárda igen hamar divatba jőn. A nemzetközi
autóuton megfelelő távolságban táblákat állitunk
majd fel, hogy figyelmeztessük az autósokat
erre a szegedi különlegességre.
Elmondotta még a polgármester, hogy s
csárda épitési költsége tizenkétezer pengő. A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a szikes
talajon

igen

nehéz

megtelepíteni

a

vegetációi,

már pedig a lombos, árnyékot adó fák nagyon fokozzák a csárda vonzerejét. A városi kérészét
mindent elkövet, bogy * csárda köré parkot varázsoljon. A fákat ugy ültették el, hogy előbb
televényföldből csináltak fészket a számukra. A
csárda mellett fürdő is lesz, a medencén már
dolgoznak a munkások. A jövő évben a Fehértó
egyik medencéjében bevezetik a sporthorgászást,
ami szintén fokozza majd a Fehértó népszerűségét.

Rassay és Eckhardt nagy beszéde
a választójogi javaslat vitájában
Tiltakoztak a favaslai fog í oszló rendelkezései ellen — „4 javas'af ha
törvény lesz, nem a fejlődési fogja szolgálni, hanem barrik&doi emel
a fejlődés ufjóba"
Budapest, február 4. A képviselőház közjogi
bizottsága pénteken délelőtt megkezdle a választójogi javaslat általános tárgyalását. A vita első szónoka: R a s s a y Károly volL
— A javaslatot általános tárgyalás alapjául
sem fogadhatom el — kezdte beszédét. A miniszterelnök urnák az előzetes megbeszélések
során tanúsított előzékenysége reniénvt ad arra, hogy a kölcsönös meggyőzés eszközével talán megértés jöhet létre olyan pontokon is, ahol
ma niég a felfogásokban éles ellentétek mutatkoznak.
— Nézzünk szembe azzal a megállapítással
•— folytatta Rassay —, hogv a titkos szavazás
rendszere alapjában más, mint a nyilt szavazase. Elképzelni sem lehet ennél szomorúbb
beismerést olyan kormányzat részéről amely
közel másfél évtizeden keresztül a nyilt szaBELVAROS1 MOZI
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— A törvényjavaslat indokolásának a választói jogosultság csökkentése tekintetében csak
akkor lenne igaza, ha bebizonyítaná, hogy jelenleg nálunk abnormisan kiszélesedett szavazati jog van érvényben. Állítom, hogy a jogcímek
é

a magyar választójogot olyan konzervatív alapra fektették, amelynek pár ja a világon ma hatályban
levő választójogi törvények között
nem található.
— Hogy egy választójog konzervatív-e, vagy
radikális, azt nem a szavazópolgárok menynyiségc dönti el, hanem azok a jogcímek, amelyek a szavazásra jogot adnak. Legkevésbé lebet jóhiszemű érvelésnek elfogadni azt a beállítást, amelv a nők szavazati jogának megadásával egyidejűleg a férfi szavazati jogok
csökkentésével akar kompenzációt keresni. Angliában az összlakosságnak 63 százaléka, Svédországban 56 százaléka hir választói jogosultsággal. A törvényjavaslat Tehát helytelen elvi
megállapításokból és összehasonlításokból jutott el ahhoz a következtetéshez, hogy « választók számát csökkenteni kell. Már pedig ez
a kiindulási pnnt>a az egész javaslatnak. Erre
az egyetlen alapelvre,

Szombattól keddig

fl torreádor
szerelnie
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vazás rendszerével kormányozott. Beismerését
jelenti ez annak, hogy másfél évtizeden keresztül nem a nemzet szabad akarata, hanem a
nyilt szavazásban rejlő korrigálási lehetőségek
biztositolták a kormányzat számára a többsé-
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5, 7, 9. 3, 5, 7, 9

a választók lineáris csökkentésére,
mint a titkos szavazás rekompenzációjára építette fel a kormány a
javaslatot.
— Ezért volt szükség a kétéves helybenlakás
hat évre való felemelésére, a jogcímek komplikált halmozására, a kettős választás rendszerére. a törvényhatósági és községi választói
jog szűkítésére. Mit tudott elérni mindezekkel
a törvényjavaslat — a választók száma tekintetében? Erre nem tudunk határozott feleletet
kapni. Ez a törvény javaslat leggyengébb pont-

biztos és tartós gyó-jryercdményt
nyújt a pöstyéni iszappal töltőt;

GAMMA

iszap kompresz
használata. Kénye mes, tiszta és
30 keze ésie elegendő. — Kérdezze:
meg orvosát. Kapható patkókban:
Felvilágosítás,
főraktái

PőstgCn fürdő Iroda, B u d a p e s t ,
VII., K a r o l y K ö r ú t J/a.
ja. Egy javaslat, amely a maga elvi kiindulási
pontjául a választók szamának csökkentését
teszi, önmagának tartozik azzal, hogy indokolásában pontos statisztikai adatokkal legalább
megközelítőleg bemutassa a javaslat varhalö
eredményét.
— Nyugodtan állithatom, bogy
több, mint egy millió olyan választópolgárt
fognak
a
választójogból kiszorítani, aki a jelenlegi törvény értelmében a választói jognak birtokában van.
Csak ez magyarázhatja azt az eddigi választói
törvényekben ismeretien ujitást, hogv a törvényjavaslat a szerzett jogok biztosítását mellőzi. Ez volna tehát az a nagy garancia, amit
a titkos szavazással kapcsolatban a törvényjavaslat hoz.
— A helybenlakásnak 2 évről 6 évre való
felemelése a mi gazdasági viszonyaink mellett
bántó, egyéni igazságtalanságokat okozhat, de
semmiesetre sem jelenti az állampolgári megbízhatóságnak biztositékát. A mesterkélt jogcímek csak arra jók, hogy a választók számát
csökkentsék anélkül, hogy garanciát jelentenének a választó polgárok kulturális és politikai megbízhatósága tekintetében. Ha a választójog szükitése garanciát nem jelent, annál
nagyobb veszélyeket idéz fel a jövőre nézve,
mert egy millió csalódott, megbízhatatlannak
minősített és a legszélsőbb izgatásoknak odadobott tömeget teremt. Különösen mérlegelniük
kell ezeket a körülményeket azoknak, akik a
diktatúra ellen küzdenek. Ilyen tömeges jogfosztás elvileg támasztja alá azok agitációint,
akik maguk is azt hirdetik, hogv a tömegek
alkalmatlanok saját sorsuk intézésére.
— A pluralitás ma sehol sincs érvényben.
Lehet-e észszerű pluralitásnak minősíteni a
javaslatban lefektetett rendszert, melv megtagadja az egyszeri szavazás iogát is a 28 éves,
férjhez ncm ment elemi iskolai tanitónőtcl, de
ugyanakkor kétszeri szavazást biztosit az esetleg ugyanannál az iskolánál alkalmazott, hn|
elemit végzett nós fűtőnek? Az ilyen rendszer
jelenti mindazt a hátrányt és lelki visszahatást, amit a pluralitás tartalmaz — anélkül,
hogy annak kedvező eredményét bizlositan?
tudná. Igy
kettészakítia nemcsak a választópolgárságot, de magát a parlamentet is, amikor mneuk a képviselők'
között is választóik szerint különbséget teremt.
— De jelenti ez a mesterkélt, kétszavazásos
rendszer a pénz döntő szerepének biztosítását is
a jövő választásoknál. A kétszeres agitáció, a
kettős ajánlás, a kétszeres szavazás organizálása olvan anvngi követel ménveket támasztanak a pártokkal és a jelöltekkel szemben, amelyeket képtelenek lesznek legyőzni énn azok a
pártok, amelvek a közénosztály politikai törekvéseit és ideáit kénviselik és igv jelentékeny anyagi forrásokkal nem rendelkeznek.
— Ez a javaslat megszületése pillanatában
III harcok elindítójává válik. Ezeket a harcokat a jogfosztás és a burkolt pluralitás provokál ia, vagyis az a két alappillér, amelyekre nz
egész iavaslat felépül. Azzal végzem szavaimat, amit 1925-ben. az akkori javaslat bizottsági tárevalása során mondottam és amit az
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DÉLMAGYARORSZÁG
Kitűnő

f l e k k en-eslék
minden szombaton a hírneves

Janik-féle vendéglőben.
(Szent István-tér). Marosvásárhelyt módra készült
izletes flekken és vargabéles, kitűnő fajborok. Az
uri közönség találkozó helye. Két külön terem.
Szíves pártfogást kér marosvásárhelyi BARABAS
SÁNDOR vendéglős:
idő azóta igazolt: ,,Ez a javaslat, ha törvény
lesz, nem a fejlődés útját fogja kövezni, hanem barikádot emel a fejlőtlés útjába". És
ma már hozzátehetem: bukása nyomán csak
n szélső radikalizmus, vagy a parlament nélküli kormányzás fog diadalt ülni.
R a s s a y Károly után C s i 11 é r y András
szólalt fel. A javaslat közigazgatási útvesztőkbe téved és nem teszi lehetővé, hogv az egyszerű polgár a maga politikai akaratát minden körülménvek között kinvilvánithassa —
mondotta- Ezután a kettős választási rendszer
ellen érvelt. Lehetetlenségnek minősítette, hogy
kétféle választójog alapján két választáson két
menetben ugyanannál az urnánál szavazzanak
a budapesti választópolgárok.
G y ö r k i Imre volt a következő felszólaló.
A szociáldemokrata párt
Tt"vében kijelentette, hogy a javaslatot nem fogadja el, mert jogfosztást jelent, amennyiben a
választók számat legalább egy millióval korlátozza. A javaslat emellett kedvez azoknak, akik
nagv pénzösszeggel rendelkeznek. Az u j választási rendszer szerint ugyanis csak az folytathat komoly agitációt, akinek
horribilis
pénzösszeg áll rendelkezésére. A javaslat legsúlyosabb hibája, hogv a korhatárt huszonnégyről huszonhatra emeli fel; az iskolai képesítésre vonatkozó feltételek rendkívül súlyosak. Az ipari munkásság szempontjából rendkívüli aggályt kelt a hatévi helybenlakás. Az
óvadékrendszer olyan pénzösszegeket mozgósít. amit előteremteni lehetetlen. Több pénz kell
majd óvadékokra, mint amennví a Nemzet?
Bank pónrVésrlete. A képviselők személyi adataira vonatkozó nyilatkozatadás kötelezettsége
teljesen bizonytalan. A választási agitációt is
lehetetlenné teszi a javaslat.
Ezután
Eckhardt Tibor
mondott nagyobb beszédet és ismételte kifogásait a javaslat ellen. Állást foglalt a diktatúra
rilen és kijelentette, hogv a mechanikus formák szerint berendezkedő állam előbb-utóbb a
diktatúra áldozatává válhatik. Vázolta az eddigi nvilt szavazás következményeit, ad abszurdum fejlődtek a viszonyok — mondotta —,
a nvilt szavazás mellett a hatalom szuverén
módon tudott intézkedni a törvénvhozás össze,
állítása tekintetében. Egy nemzet nem alapithntin egv ember belátására a maga intézményeit.
Megállapította ezután, hogy a javaslat konzervatív, mig ő és pártia haladó. Láttuk a
múltban mit jelentett n haladó konzervativizmus: frázisokat, cselekedetek nélkül. Állást
foglalt az igazságtalan, veszélyes és reakciós
gondolatok ellen és nem hajlandó hozzájárulni
reakciós intézkedésekhez. A józan mérséklet
Állásnontiára kíván helvezkedni, hailandó elfogadni bizonyos általános megszorításokat a
titkosság feiében, elsósorban az életkor mérsékelt felemelését, mert ez nem jelent jogfosztást.
Tiltakozolt ezután ,.a kisgazdatömegek kiirtása" ellen, ezért nem fogadja el a 6 elemi
előírását és a 60 aranykoronás kataszteri tiszta
jövedelem követelését.
Sajnálattal látom — mondotta — h o g y
n népünktől való bizonvos félelem sokak lelkében még m ; "dig él. Utalt az elszakadt magvarság példájára. — vájjon nem vizsgázik-e
kifogástalanul az elszakított m<rgvarság tisztességből. magyarságból és hazafiasságból?
Igy fejezte beszédét:
— Az alantörvény javaslatot mai szövegezésében nem fo*adom el tárgyain* alapiául az
említett súlyos szempontok és kifogások miatt.
Megvan azonban a reménvem. hogv- kl fog alakulni egv olyan kompromisszum, amelvct valamennvien többé-kevésbé nvugodt lélekkel,
egv jobb magyar jövő fundamentumaképen
magunkévá teszünk.
A köziogi bizottság legközelebbi ülését kedden, délelőtt tartják.

Szombat, 1938. január 5.

Mi történik ha a föld összeütközik
a névtelen bolygóval?
Egy világhirü csillagász nyilatkozata — Nem kell aggódni:
a földet nem fenyegeti semmiféle veszedelem . . .
Budapest, február elején. Hetek óta riportok
jelennek meg arról, hogy milyen veszedelem fenyegette földünket. Eddig ismeretlen kicsiny bolygó — más híradások szerint egy titokzatos összetételű üstökös — hihetetlen közelségbe jutott földünkkel és már már ugy volt, hogy a mindenség
két vándora összeütközik. Olvastam cikkeket arról is, hogy a világ csillagászai egyértelmüleg
megállapodtak abban, hogy a veszedelemről nem
adnak hiradást, mert nem akartak felesleges izgalmakat okozni. Hiszen olyau nagy nyugalomban
élünk.,.
Hogyan is állunk » bolygóval ,vagy üstökössel?
Ezzel a kérdéssel állítottam be a budapesti
csillagvizsgáló intézet
svábhegyi
palotájába,
ahol a világ egyik elismert tudósa, dr. L a ss óvsz k y Károly adott a laikusok számára is könynyen érthető felvilágosításokat.
— Mindenekelőtt meg kell állapitant, hogy nem
fistökösről volt szó, hanem egy újonnan felfedezett kis bolygóról. Ennek a bolygónak nincsen
még neve, ha véglegesen felfedezzük, akkor kereszteljük csak meg. Egyelőre az a helyzet, hogy
ezt a bolygót, amelynek átmérője mindössze néhány kilométer, de lehet, hogy ennél is kisebb,
október 28-án fedezte fel R e i n m u t h hcidelbergi
csillagász. De már az ö felfedezése előtt is konstatálták a bolygó jelenlétét a németországi
Sonnebergben és az amerikai Harward csillagvizsgáló teleszkópján. Látni nem igen láthatták,
mert olyan kicsiny, hogy még a legjobb messzcldtón is csak pirányi pontnak tűnik fel, nincsen
saját fénye, hanem a naptól kapja. Az ilyen bolygókat rendesen lemezen fedezzük fel és vannak
esztendők, amikor úgyszólván minden nap fedeznek fel egy ismeretlen bolygót a naprendszerben.
— Sajnos a felfedezett uj bolygóknak csak egy
tizedét tudjuk pontosan meghatározni, a többi kilencven százalék eltűnik. Ugy van ez kérem, mirtha itt a Svábhegyen elveszítenék egy pengőt: a
pengő nem vész el, csak éppen eltűnt a zsebemből és lehet, hogy valaki később megtalálja. .
— Ez az uj bolygó október harmincadikán ért
legközelebb a földhöz és
olyan közel volt hozzánk, mint eddig
— legalább „ csillagászat tudomása
szerint — egyetlen bolygó sem.
A távolsága azért igy se volt valami csekély:
egymilliószúzczer kilómétert tett ki, ami — fsiilagászati nyelven szólva — háromszoros holdtávolságnak felel meg. Ilyen közelségben még nem
keringett bolygó a föld szomszédságában és a
tavaly a belga D e 1 p o r t e által felfedezett és
A d ó n i s nak cinevezett kis bolygó körülbelül
ennek a távolságnak a kétszeresére volt tőlünk.
És lehetséges lett volna, hogy az újonnan
felfedezett bolygó összeütközzék a földdel? Ha ez
bekövetkezik, miféle katasztrófa hárul ránk?
Igy felelt:
— Minden lehetséges. De egy Ilyen összeütközés
bajosan képzelhető el. Voltak már nagyobb problémák Is, amikről keveset tud a világ. Pár évvel
ezelőtt megjelent a naprendszerben egy üstökös,
amely nem is tartozott a mi naprendszerünkhöz.
Szélesen elnyújtott ellipszis-pályája voll. Bolyongása közben a Jupiter közelébe ért és a Jupiter
vonzása ezt az üstököst kilendítette pályájából.
Egyik napról a másikra ez az idegen üstökös a
naprendszer tagjává vált, elkezdett a nap körül
keringeni és a legnagyobb probléma elé állította
a csillagászokat. És aztán: ahogyan eltávolodott
a Jupitertől, azonképpen szűnt meg a hatás.
Egy napon az üstökös eltűnt és azt se
tudjuk róla, hogy merre jár...
— Mi történik akkor, ha ez a kis bolygó öss.r<>
Ütközik a földünkkel? Nem történik világkatasztrófa. Legfeljobb hatalmasmeteoritek hullán ik a
földro. Minden attól függ, hova hullnak ezek a
meteoritek. Ha egy lakott helyre/ nagy városra

zuhannak le, okkor bizony elpusztítanak mindent.
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy • meteoritek inkább lakatlan pusztaságba zuhannak
alá. Mert földünkön több a pusztaság, mint a
metropolis . , . Egy ilyen meteorhullás egyszer
már okozott katasztrófát, a tudomány ugyanis
megállapította, hogy
Szodoma és Gomorrha pusztulását meteorhullás okozta. Szodoma és Go.
morrha egykori helyén ujabbkor! kutatások meg is találták a meteorok által okozott krátereket.
— Ezt éppen ugy meg tudta állapítani a tudomány, aminthogy ma már kétségtelen az is, hogy
a Halley-féle üstökös volt az, amely az Ur születése esztendejében megjelent és a betlehemi jászolhoz vezette a napkeleti királyokat. A Halleyféle üstökös megjelenéséről már Krisztus születése előtt 240-ben említés tétetik...
— Tessék elképzelni: mi történik akkor, ha valatki borsószemnagyságu söréttel lövöldöz egy
felhőkarcolóra. A legrosszabb esetben eltalálja
egy ablakon kihajoló ember fejét. Ugyanez történt volna akkor, ha a most felfedezett ismeretlen
bolygó, amelyet egyébként október óta nem láttunk többé, mert közben az égboltozat olyan helyére jutott, ahol nem látható, a föld vonzóereje
folytán a földre zuhan. Anyagának túlnyomó része még zuhanás közben megsemmisül: gázzá válik és csak kisebb része juthat el hozzánk meteoritek alakjában. Egy ilyen kis bolygó még csak
arra sem képes, hogy befolyásolja a föld pályáját, amely egyébként állandóan a szomszédos
bolygók befolyása alatt áll és egyáltalán nem ritkaság ,hogy földünk keringése közben kileng. Ezt
mi a földpálya háborgásának nevezzük és erről
vajmi keveset tud a laikus közönség. Nem Is kell,
hogy tudjon róla. Sokan talán megijednének, ha
tudomásul kellene venniök, hogy a tpld pályájának síkjából gyakrabban alig észrevehetően kimozdul, de aztán újra visszatér oda, mintha ro)
sem történt volna.
—. Egy ilyen kis bolygó semmiféle veszedelmet
nem jelenthet, mert ugyan: képes lenne valaki
arra, hogy puszii marokkal több száz kilóméterre szórja szét a homokot? Egy ilyen kis bolygó
csak porszem a mindenségben. Még arra se érdemes. hogy nevet kapjon. Pályáját meg se tudjuk
figyelni. Csak éppen: elmosódó kicsinyke pont ai
rondkivül fényérzékeny lemezeu. A jelenlétét se
az ég mutatja meg nekünk, hanem a lemez. Ha a
nap közelébe ér, fotografálni se lehet. TucatszAmra fedezünk fel ilyen bolygókat. Hogyan születtek .hogyan pusztulnak el? Ezekre a kérdésekre
bajosan tud feleletet adni a véges életű és véges
tudományu ember. Mi csak kutatjuk a Mindenség
titkait, de megfejteni azokat — nem tudjuk...
— összeütközés lehetséges. Hiszen gyakran előfordul, hogy egy kisebb bolygó ráesik egy nagyobb bolygóra. Lehet, hogy a világűrben voltak már nagy katasztrófák. De a naprendszerünkben ilyenről nem tudunk. Legalább is azóta, hogy
az ember és a föld történelmét ismerjük. De: micsoda porszem ez az idő a mindenséghez képest...
Végezetül a tudós elővett egy csomó lemezt. Átlátszók és világosak ezek a lemezek, akárcsak
egy ablaküveg. Néhol, itt-ott kisebb és nagyobb
pontokat lehet rajtuk látni. Ezek a csillagok.
„Mentül fényesebb egy csillag — mondja —,
nál sötétebb pontot hagy a lemezen. A kicsiny
csillagok nyomát csak nagyitóval lehet felfedezni,
és mi ezekből a fényképekből dolgozunk..."
. . . A munkájuk egyáltalában nem sietős. Nyugalom honol a csöndes palotában, a Svábhegyen.
Modern számológépek között dolgoznak a tudósok. A januári égen milliárd ssillag szikrázik fényesen. Szinte el se képzelhető, hogy ezek közölt
akadjon egyetlen is, amely bajt okozzon idelenn.„
*,.Ezt elvégzik helyettük az emberek...
p. j ;

Kerékpárosoki

•IsArantfl) k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s árb a n réssletre a d o m .
Gumikat és alkatrészeket

mostfiéres szántó
Sándornál
Sxeged, (Kiss D. palota) Kiss n . 2
árban kaphat

„Én vagyok a cigányvajda, aki 117 ezer
cigány felett
uralkodom . .
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Bálifi

Jó-

zsefné 41 esztendős cigányasszony, aki már büntetve volt, csalás miatt kerül* volna pénteken dr.
Ungvári törvényszéki biró elé, ha ugyan megje.
Jent volna a tárgyaláson. A biróság többször megidéaie már, de Báníi egyszer sem jelent meg. Az
,volt ellene a vád, hogy a mult év nyarán megjelent Kun Jánosné vásárhelyi asszonynál és azt
adta elő, hogy Gyöngyösről jött, ahol földrengés
clpusztitoitta a házát. Hasonló sors vár — mondotta
Kunné házára is, mert ronlás van rajta.
/Vállalkozott arra, hogy a rontást elkergeti, mert
neki természetfölötti hatalma van. Eszel a mesével azután különböző holmikat csalt ki a hiszékeny asszonytól, aki végül is feleszmélt és feljelentette a „földrengéssujtobta" asszonyt.
A pénteki tárgyaláson a vádlott asszony helyett egy „festői" viseletbe öltözött cigány jelent
meg. Zöld' inget, piros nyakbavetőt, barna bár.
sonynadrágot viselt és lábán fekete csizma ragyogott. Bejelentette, hogy ő a férje a vádlottnak,
aki azért nem tudott eljönni, mert lábára megbetegedett és most Csanádpalotán ápolják.
— Furcsa a maga feleségének a betegsége —
jegyezte meg

meg, amikor

a biró. Mindig

tárgyalásra

olyankor

kell jönnie

betegszik

a cigányvajda,

aki 117 ezer cigány

felett

uralkodik . . .1 Ha mondom, hogy az asszony beIteg, akkor ugy is van . . .
Á biróság nem adott hitelt az „uralkodó vajda" bemondásának, ellenben elrendelte a cigányasszonynak hatósági

orvos által való

Viharos éjszakai közelharc
az öttömösi vándorcirkusz
primadonnája miatt
Magánlaksértésért elitélték a „szerenádos" legényeket emberölés kísérletéért M a c s k a Manci testőrét
(.4 Délmagyarorszdg

megvizsgálá-

sát és ha kiderülne, hogy a vajda mégsem mondott igazat, akkor Bánfinét — 117 ezer cigány
ide, 117 ezer cigány oda
legközelebbi tárgya.
Jásra mégis csendőrök hozzák el . , ,

Macska

A mult

Manci

leslőre.

nrn csah szombatig
tart a rendkívül
olcsó vásár

BLAU IGNATZ
F É R F I és NÖI R U H A A R U H Á Z A B A N
Kelcmcn-ucca 5.
El ne mulassza ezt a ritka alkalmall

Csak 14 napig!
ELADÁSRA
KERÜL:
drb női téli kabát
P 20 —70-ig
drb női tavaszi kabát
P 7 —40-ig
drb női háromnegyedes bunda P 40—130-ig
drb férfi öltöny '
P 16 —38-ig
drb férfi téli, átmeneti kabát P 12 — 50-ig
drb szőrmés bekecs
P 36 — 80-ig
drb bőrkabát
P 30 —55-ig
drb divat és sport nadrág
P 5 — 12-ig
Hihetetlen olcsó árak
T E K I N T S E MEG K I R A K A T A I N K A T I
MOST V Á S Á R O L J O N !
A vásár tartama alatt csak készpénzért árusítunk

A szándékos emberöléssel vádolt artisták mindent beismertek és
önvédelemre

hivatkoztak.

A legények az ajtót feszegették — mondották —,
már előzőleg vol* egy kisebbfajta bicskázás az
udvarban, joggal tarthattak attól, hogy a bicskázás folytatódni fog. Kijelentették azonban, hogy
mindketten erősen ittasak voltak.
A biróság több tanút hallgatott ki, igy többek
között Macska Máriát, aki élénk figyelem közepette állott a birói emelvény elé. A tanú kijelentette, hogy semmire sem emlékszik, mert meglehetősen

November 17-én az előadás után az öttömösi
legények meghivták borozásra a primadonnát,
aki el is fogadta a meghivást és versenyt ivott a
legényekkel, majd zárórakor három civillel kisértette magát haza, Somoskövi Péter házába,
ahol az artisták szállása volt. A három civil közül
csak Varga János nevü legényt eresztették be a
lakásba, mig a két másik: ifj. Dobó István és
Kovács Sándor kénytelen volt kivül maradni. Ter.
mészetesen a két legényt bosszantotta a mellőzés
és mindenképen igyekeztek beljebb kerülni, feszegették a folyosóajtót, majd be is nyomták, de
a házból ,,kirohant" artisták elűzték őket . . .

ittas

volt.

A törvényszék az esti órákban hirdette ki Ítéletét, amely szerint ifj. Dobó István és Kovács
Sándor fejenként 6—6 heti

fogházat

kapott

ma-

gánlaksértésért és ingóvagyon rongálásért, Gönczölt és Gindele Józsefet ugyancsak magánlaksértésért

2—2 he{i

fogházzal

sújtotta,

de Gön*

czöllel szemben az itélet végrehajtását felfüggesztette, miután Gönczöl amugyis eléggé megszenvedett, elítélte a biróság a fejszés artistatanoncot is 8 hónapi börtőntönre
szándékos emberölés bűntettének lfisérlete cimén, a gyepmester-

bohócot azonban becsületsértésben találta bűnösnek és ezért nyolcnapi fogházra ítélte. Az itélet
jogerős.

A két legény tanácstalanul álldogált az udvaron, amikor ujabb legénycsoport érkezett Macska
Mária kedvéért az udvarba. Ezeknek vezetője
Gönczöl István volt és állításuk szerint mindössze
szerenádot

akartak
adni
primadonnának.

a

tanyai

Á legények egy kicsit énekeltek" — az ujonnanjö<;tek heten voltak és erősen italosak —, majd ők
is be akartak menni a házba, hogy személyesen

Mellbelőtte magát
egy sövényházai legény
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Pénteken

délelőtt öngyilkossági kísérletet követett el Söis üdvözöljék
Macskát. A bemenetel azonban levényházán egy fiatal legény. Barna István 21 eszküzdhetetlen akadályokba ütközött, mert az artendős gazdasági cseléd, aki az egyik sövénytisták résen voltak és amikor a „civilek" naházi gazdánál állott alkalmazásban, a kora reggyon szorongatták az ajtót, az artistatanonc és az geli órákban öngyilkossági szándékból mellbeegykori gyepmester kirohanf. Gönczölt találták
lőltc magát. A golyó mellkasába hatolt és súlyos
legelöl az ajtónál, a gyepmester ököllel arcú 1- serülést ejtett. A mentők szállították bc a közcsapta, Rékási artistatanonc pedig egy fejszé-kórházba. Állapota súlyos, életveszélyes, egyelőre
vel vágta kétizben fejbe.
nem tudják, hogy miért akart gz élettől megválni.
Valószínűleg
szerelmi történet van az öngyilkosEz az akció azután végetvetett a továbbiakság háperében.
nak. A szerencsétlen Gönczöl véres fejjel
esett
össze Macska

500
'460
45
300
210
80
100
300

munkatársától.)

év novemberében vándorcirkusz működött néhány napon át őftömös egyik kocsmájában. A
cirkusz primadonnája Macska Mária volt,, aki
körül hatalmas viharok dúltak. Az öttömösi ifjúság esténként hevesen udvarol* Macska Mancinak, aki mindenki udvarlását szivesen fogadta,
ebből azután igen nagy baj keletkezett. A cirkuszhoz tartozott többek között Rékási Péter 20 éves
artistatanonc, aki tornászmutatványokkal szórakoztatta a kocsma közönségét és Szabó László
bohóc, aki civilben gyepmester. Ez a két fiatalember volt

..,

,— Nagyságos uram — felelte indignálódva a
férj —, én nem szoktam hazudni . . .1 Én vagyok

5
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Szombat, 19;>8. február 5.

Manci

ajtaja

előtt.

Utána

hetekig

lebegett élet-halál között és csak csodával határos módon menekült meg.
A szegedi törvényszék Sa'ray.tanácsa pénteken
vonta felelősségre az ügyészség vádirata alapján
a véres novemberi éjszaka szereplőit. Kilenc legény ellen magánlakértés büntette,
Rékási és
Szabó László bohóc-gycpmester ellen szándékos
emberölés

bűntettének

kísérlete

cimén emelt vá-

dat az ügyész. A vádlottak padjára került az a
legény is, Gönczöl, akit fejbecsaptak a fejszével,
ő is magánlaksértést követett el.
A legények elmondották, hogy
szerenádot

akartak adni
vésznőnek,

Macska

mű-

amikor azonban megjelentek a nyitott udvaron,
rendkivül barátságtalanul fogadták óket belülről,
mingyórt féltégla röpült közéjük, amit semmiképen sem érdemeltek meg. Az a két fiatalember,
akik Macska Mancit hazakisérték, de kivülmaradtak, elmondotta, hogy egész este cgyült

iltak

a művésznővel, aki váltig azt hangoztatta, hogy
csak hozassák az italt, a többivel ne törődjenek,
az majd az ő dolga lesz . . . Ebben reménykedve
hozatták is az italt, mégsem nyertek bebocsáttatást, sőt egyikül' még kalapját is elvesztette a
nagy csatában.

KffiaraiWH

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT,
I Z i a i D . CSIKONIC! * • KISS UCCA SAROK

Téli v á s á r u n k

SZOMBATON,
HA

5-ÉN

TAKARÉKOSKODNI
MOST

ZÁRUL.
AKAR,

VÁSÁROLJON!

14 fill.
Csecsemő kötött sapka
20 fill.
Színes papir abrosz 6 drb szalvétával
22 fül
Szines papir szőnyeg 1 méter
22 fill.
50 drb levélboriték
22 fill
110 drb mignon hüvely
22 fill.
70 iv írógép papir
22 fill.
9 drb szekrény papir
22 fill.
6 drb Tisza önborotva penge
24 fill
5 iv Írógép carbin papir
Gyöngyvirág kávépótló 1 doboz fél kg 78 fill.
58 fill.
Önborotva készülék
68 fill.
Lanolin szappan 3 drb
6 csomag 150 lapos fehér loilclte papir 88 fill.
88 fill.
Öves nöi harisnyatartó
88 fill
Divat férfi sport sapka
118 fill.
Nöi svájci sapka
148 fill.
Divat női kalap
168 fill.
Divat női bluz
Divat női filz kalap
P 2.78, P 398
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Schweizi olcsó egyéni utazások

MAKÓ ii. s.

— A tanyai kirendeltségek m u l l évi tevékenysége. A városi közigazgatás alsóközponti
és felsőközponti kirendeltsége részletes jelenlésben számolt be a polgármesternek a mult év
hivatalos eredményeiről. A jelentéshez csatolt
kimutatás szerint Alsót anyán a közigazgatási
tigydarabok száma 5995 volt. 2500 szegénységi
bizonyítványt adtak ki. 70.587 kézbesítés' törlént, 8521 járlalirás, 4825 anvakönvvveze.tes,
1139 népjóléti ugv, 10.000 őstermelői
igazolványt állítottak ki. 882 cséplőmunkás-szerződést kötöttek. Felsőtanyán az elintézett ügydarabok száma 3060, a szegénységi bizonyítványoké 1500, n kézbesítéseké 57.464, iár'látivás 12.201, anyakönyvezés 3552. népjóléti ügy
823. őstermelői bizonyítvány 6800. cséplőniunkáss/erződés 750. Ezek a számok bizonyítják
legjobban a tanvai közigazgatás átszervezésenek
szűkségességét. A két meglevő tanvai központ
olvnn óriási adminisztrációt bonyolít le. amelv
dicséretére válna bármelvik városi hivatal iák
Is.
— A tábla bizonyítást rendelt el a „Viharsarok'-perben. Budapestről
jelentik:
Féja
Géza irót, mint emlékezetes, néhány hónappal
ezelőtt a „Viharsarok" cimü könyvéért izgatás
és nemzetgyalázás címén öthónapi fogházra
Ítélték. A „Viharsarok" harmadik
kiadásáért
kéthónapi fogházra ítélték az irót. Az ítélet ellen ugy a vád. mint a védelem fellebbezést jelenlelt be, az ügy pénteken került a budapesti
ítélőtábla elé. Az Ítélőtábla H a r m a 111-tanácsa nyilvános előadásban foglalkozott az ügygyei. érdemben még nem tárgyalta a pert, csak
a bizonyítási indítványokra vonatkozólag hozta meg döntését. A tábla helyt adott a védelem
•azon kérésének, hogv a nemzetgyalázás!
vád
tekintetében bizonyíthasson. A védelemnek ezt
a kérését annakidején a törvényszék elutasította. A közeli hetekben került sor a bizonyítási eljárás lefolytatására.
— Kinevezés, Az Alföldi Zöldmező Szövetség
elnöksége G a r a m v ö l g y i Béla aranykalászos
gazdát a szövetség szegedi központi titkárává kinevezte.

— Éveken át székszorulásban szenvedő egvének gyakran meglepő rövid idő alatt reudhejönnek. ha reggelenként felkeléskor és esetleg
este lefekvés elölt is egy-egy félpohár természetes „Ferenc József" keserüvizet isznak. Kérdezze meg orvosát.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a Hatósági Munkaközvetítő utján: 1 ftderes kovács, 1 bádogos, C kerékgyártó, 1 kötélgyártó, 1
fésűs, 1 téglaégető mester, 1 kosárfonó, l hölgyfodrász, 1 fodrász, 4 kifutófiu, 4 perzsa- és torontáli szőnyegszövő, 1 cipőfelsőrészraga<ztónő, kifutóleány. Hadigondozottak részére: 1 kovács. 6
téglaverő, 2 molnár, 2 takács, 4 kötszövönő, 2
szövő, tésztagyári munkásnő 2.
— Halálragázolta a vonat. A vásárhelyi
rendőrség pénteken délben közölte a szegedi
ügyészséggel, hogy az ottani gazdasági vasút
pályatesten halálos szerencsétlenség, történt. A
vonat halálragázolta T ó t h Lajos cipészmestert, aki gyanutlanul haladt a sitteken. A szerencsétlenség részleteiről nem érkezett jelentés. A szegedi ügyészség elrendelte a halálos
gázolás ügyében a vizsgálatot
A vizsgálóbíró
szombaton száll ki a helyszínére.

SZÍNHÁZJEGYEK
minden e l ő a d á s r a
a
Délnt a gyarorsxág
Jegyirodában
— A Magyar kereskedelem aktuális problémái. A Szegedi Lloyd-Tórsulat felkérésére dr.
G y ö r g y Ernő, az Országos Hitel védő Egyesület ügyvezető igazgatója február 9-én este
fél kilenc órai kezdettel előadást tart a tiszteletérc rendezendő vacsora keretében a magyar kereskedelem aktuális problémáiról.

— ELŐADÁSOK. Ma, szombaton este 9 órai
kezdettel rendezik meg a Hungária emeleti fehérlermében azt aztrodalmi előadást, amelynek során első alkalommal jelennek meg a szegedi nyilvánosság előtt a haladó irányú uj magyar szellemiségért dolgozó fiat il irók. Az est kerettíbeu a
..Szép Szó" körül csoportosult irók szerepelnek:
1 g n o t u s Pál „Magyar iró mai j obiémái'',
l e j t ő Ferenc: „József Attila1', R e m e n y i k
Zsigmond: „Téli gondok", G á s p á r Zoltán: Dudari látomás", H o r v á t h Bcla: Versek.

— Műkedvelői előadás Újszegeden. A József főherceg-telepi olvasókör ipükedvelő gárdája szombaton este hét órai kezdettel az ujszegedi kultúrházban előadja Molnár György népszínművét, „A
/söllér leányt'', amelynek zenéjét tVinkó Pista
nótáiból állították össze. A darab szerepelt Varga
Imre, Balázs János, Pálfy Józsefné, Balázs János,
né, Savanya Rózsika, Német József, Fogas Ferenc,
Császár Sándor. Csóti Ferenc, Pálfy Jucika és
Pálfy József játszák.

— Felhívás a ruházati ipari munkásokhoz
és munkásnőkhöz. A férfiszí lxi cs nőiruhakészitő, füzőkészilő, valamint a nőiszabó és Ieánykaruhakészitő iparban a 18 órás heti munkaidő 7-étnl élotbelúp. Ebben az ügvbon 7-én,
hétfőn este fól 8 órai kezdettel a Munkásotthonban (Hétvezér-u. 9 ) szakmai gyűlést tartanak. amelyen R é p a Károly szövetségi titkár fogja ismerteim az errevnnalkozó rendeletet és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat

Ma este

— Stautfer dobozos Rochefortot kérjen!
— Vakmerő betörés Péntekre virradó éjszakái! ismeretlen tettesek vakmerő betörést kövottek cl a Petőfi Sándor-sugárnt 19. szám
alatt leyő Molnár-fatelepen. A betörők az éjszaka behatoltak a telep területére, majd feltörték az irodaajtót és az irodában az asztalfiókot. ahonnan 98 pengő készpénzt vittek magukkal. A betörést reggelre kelve fedezték fel.
A rendőrség megindította a nvomozást, valószipülng ugyanazok köveitek el ezt a betörést
is, akik az utóbbi időben több más hasonló
"BÍWSFGVRNÉNVT
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fl ÓRAKOR A HUNGÁRIA-SZÁLLÓ emeleli
termében rendezendő i r o d a l m i
esten
mutatkoznak he Szegeden

SZÉP

írói

SZO

Szerepelnek:
Ignotus

Pál:

Magyar

iró

mai

feladatai.

Fejtő Ferenc: Emlékezés József
Remcnyik

Zsigmond:

Attilláról.

Téli este.

Gágpár Zoltán: Dudari látomás.
Horváth

Béla.

Versek.
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Véget ért a makói csipkevarró tanfolyam, mert
elfogyott a p«uz. Érdeklődéssel fogidták annakidején azt az elhatározást, hogy a varos az inségakció keretében az idei télen csipkevarró tanfolyamot és műhelyt állit fel és abban foglalkoztatja az eleddig szellemi szükségmunkára alkalmazott női munkaerőket. Az ellátatlan női munkaerők gyakorlati munkára való alkalmazása,
egyrészt az inségakció céljaira szolgáló pénzek;
komolyabb hasznosítását s egyben a makói irók1
számára állandó kereseti lehetőséget jelenthetett.
Altalános volt a vélemény abban is, hogy az akció
állandósulhat is, -a csipkevarró műhely készítményeinek megszervezett értékesítése az iDségrouuka-alap kimerülése után is megfelelő jövedelmet
hozhat. Ezek a reménységek — sajnos > —, nem
váltak valóra. A mai nappal a város beszüntette a
csipkevarró műhelyt azzal az indokolással, hogy
az e célra szolgáló inségmunka-ilap kimerült. 21
nő dolgozott állandóan a tanfolyamon s 90 daraH
eredeti makói varrottcsipkéi készítettek el. amelyek értékesítése azonban nem sikerült a kíván!
ós remélt módon.
Előadás a népbetegségekről. Dr. J u h á s z István kórházi főorvos csütörtökön fejezte be a makói Munkásotthonban népszerű előadássorozatát a
népbetegségek elleni védekezésről. Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel Juhász főorvos a Makói
Gazdasági Egyesület olvasótermében tart ugyancsak a népbetegségekről közegészségügyi lsm*rtető előadást.
Megbírtak egy hambárt. K u s i János JnstH
Gyula-ucca! gazdálkodó feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes elten, aki az éjszaka bemászott a l udvarán, megfúrta a hambárépületct és
4—5 métermázsa búzát leengedett belőle. Az ismeretlen hambárfurót azonban munka közben valami megzavarhatta, mert az udvar földjére kieresztett búzát zsákbaszedni és elvinni már nem tudta*
A rendőrség keresi az ismeretlen tolvajt.
Anyakönyvi hírek. Elhaltak: Kollár János 2S
éves (Hold-ucca 3.), Varga Lajos 5 hónapos (Puszta 2.) és Rácz Erzsébet 4 napos Bajza-ucca 69. sz,
alatti lakos a kórházban.
Leesett a székről és — meghalt. Tragikus haláleset történt tegnap a makói kórházban. K ó k a J
Márton 74 éves királyhegyes! lakos a mult hónap
közepén egy napszéken ülve elaludt & alvás közben leesett a székről. Az esésnek különösebb következménye nem lett, mindössze jobbkezén a hüvelykujját sértette meg. A jelentéktelen sérülésre
sem az öreg. sem hozzátartozói nem vetettele
ügyet s még akkor sem gondoltak rosszra, amikor pár nap múlva a seb elmérgesedett s fájdalmassá vált. Február elejére Kókaj Márton álíipota olyan Súlyosra fordult,, hogy beszállitották a
makói kórházba, ahol megállapították, hogy sérülése tetanuszfertőzést szenvedett. Az orvosok megkíséreltek mindent, hogy megmentsék, azonban
már késő volt minden, tegnap súlyos szenvedés
után Kókai Márton meghalt.
Leszállított áron most már adják a hagymái.
A makói hagymaexport ellenőrző bizottsága a
mai nappal az eddigi 22 pengőről 20 pengő 25 fillérre szállította le az elsőrendű és 18 pengőtől
15-re a másodrendű vöröshagyma termelői árát. Az
árleszállítás nagy riadalmat okozott a termelők
körében, amit csak növelt az a hivatalos magyarázd, hogy az argentin hagynia nagy mennyiségben zúdul az angol piacra s további árleszállításra is kerülhet sor, amire máris felhatalmazást
adott az ellenőrző bizottság az egykéznek. A pénteki piaeon a kinálit már erősen bizonyította a
termelők megriadását s az eddigi tartózkodássá?
szemben az eladni akarás és törekvés lett uriá a.
piac hangulatán. Az e.gykéz viszont számok? f*
helyzettel, meglehetős tartózkodást mutat és váló*
gat az áruban. Ennek ellenére, tekintve, hogv ed-t
dig több mint harmadfélezer vagon vöröshagymát)
vett fel áz egykéz, komoly aggodalomra nincsto
ok. mert a még Makón levő készletek, ha gyengébb áron is, értékesítésre kerülhetnek.
A Makói Torna Klob aj elnöke. A Makói Torn.V
Klub tegnap tartott közgyűlésében T a r n a y Akos
árvaszéki e.lnök lemondásával megürült elnöki
tisztségre dr. B é e s v Bertalan vármegyei tb. fő-i
jegyzőt választotta, mig a visszavonuló Tarnay,
Ákost, akinek rendkívüli érdemei vannak az egye-i
sülét szanálási terén, egyhangú lelkesedéssel örökös diszelnókké választotta.

Szombat, Í938. február 5.
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Sok százmilliót érd kulfurkincset
kapunk vissza Rusztriáiói a volt
osztrák-magvar közös javak felosztásával
Rövidesen meghozza döntéséi az a nemzetközi fogászbizoiíság, amelyei a Népszöveiség küldöíí ki — A történelmi emlékekre és kuuurjavakra bejelentéit cseh, román és szerb
igényekel eiulasilollák
Budapest, február 4. A páriskörnyéki béke- azonkivül, hogy a Bécsbe elhordott történelmi
szerződések ratifikálása után megkezdett likvidá- okmánytömeg szinte egymagában képviseli Maciós munkálatok első meglepő zűrzavarát a volt gyarország ezeréves történelmi dokumentumtömonarchia közős történelmi és kulturkincscinck megét !
A likvidációs vita most már csaknem két évtifelosztása okozta. A népszövetségi likvidációs bizottság kénytelen volt defacto cs de jure elismerni, zede tart. Az utódállamok ragaszkodtak ahhoz,
bogy ezek a több százmilliót kitevő
hatalmas hogy a monarchia kulturkincseit az utódlás aráarany-, ezüst- és drágakőértékek, valamint a még nyában kell felosztani valamennyi utódió állam
ezeknél is többet jelentő okmány- és bibliofilkin- I között. Amikor aztán nyilvánvalóvá lett, hogy jo! gilag semmiképen se állapitható ineg az utódátlacsek és egyéb kulturtárgyak nem osztható fel a 1 mok igénye, Románia, Csehszlovákia és Jugoszlámonarchia
utódállamai
között, mert hiszen a kinvia képviselői azzal az uj előterjesztéssel jelentcseket gyűjtő jogiegyedek csak Magyarország és keztek a népszövetségi likvidációs bizottságnál,
Ausztria voltak. Az első döntés ellen a három hogy mindazokat a kincsdarabokat és történelmi
környező utódállam: Csehszlovákia, Románia és okmányokat, amelyeknek hovaitélése vitás, nemJugoszlávia kifogással éltek, ugy, hogy az első zetközi árverési aukción árverezzék el Bécsben.
népszövetségi felszámolóbizottság kénytelen volt
Ehhez képest már lépéseket is tettek egv ilyen
előkészítésére,
hamarosan konstatálni a felosztás kérdésének nagyarányú történelmi árverés
ugy, hogy igen nagv érdeklődést ébresztettek fel
rendkivül bonyolult voltát és előterjesztésben
Amerikában és Angliában. A likvidációs bizottság
megkeresni a Népszövetséget aziránt, hogy a
likvidációt végző politikai bizottság mellé rendel- azonban magáévá tette a jogi albizottság feldoljen ki jogi és különféle szakképzettségű művé- gozott jelentését, ugy, hogv most már semmi kétség nem lehet aziránt, hogv a volt monarchia
szettörténeti
albizottságokat. Az albizottságok
egész történelmi és kulturkincsét kizárólag Mamegalakulása után pedig külön eljárás indult meg gyarország és Ausztria között fogják felosztani,
aziránt, hogy ismerjék el a likvidációs érdekelt még pedig az egyes darabok történelmi eredete
államok ezeknek a bizottságoknak illetékességét
alapján.
és döntésük megfellebbezbetellenségét.
Igy
Magyarország visszakapja Ausztriától
A vita — a kérdés nagy horderejének okából
mindazt a hatalmas kincset, amit a hatszázéves
évekig tartott, de végül is teljes jog. és ha- Habsburg-uralom során bármiiven jogcímen elvitt.
táskört kapott a bizottság és megkezdte az érde- Ez a kincs pedig többszáz millió pengős állami
mi munkát. Az összes albizottságok parallel dol. gvarapodást is ielent azonkívül, hogv olyan szent
goztak. Amig a bizottsági műtörténészek megál- történelmi ereklyéket kapunk vissza, amiknek
lapították magát a felosztandó anyagot és lajstro- nemzetnevelő jelentőségük felértékelhctetlcn.
mozták azok minden darabját, a jogászbizottság
(r. o.)
a legaprólékosabban sorra vette az utódállamok
bejelentett igényeinek elbírálását, ami nem volt
könnyű feladat. Mert Csehszlovákia kategórikusan
magának követelte nemcsak a felosztandó likvidé,
ciós kincsanyagból mindazokat a ténybeli értékű
kincstárgyakat és okmányokat, amelyeknek vonatkozásaik voltak ugy Magyarország testéből juttatott felvidéki országterülethez, mint az Ausztria
testéből szerzett részhez. Igy magukénak követelték például a kuruc idők
mi és ténybeli értckemlékct,

valamennyi
tehát
II.

történelRákóczi

Ferenc, Bercsényi, Zrinyi Ilona, Károlyi gróf stb.

magánkincsét, okmánytárát és a kurucháborukból
fennmaradt mindenféle emlékdarabot is nemcsak
a likvidációs anyagból, hanem abból a közgyűjteményből is, amit ma a budapesti Nemzeti Muzeum, illetve a bécsi Hadimuzeum őriz. A románok

magukénak

követelték

Erdély

egész

törté,

nelmi műanyagát (benne elsősorban a felbecsülhetetlen értékű Bocskay.koronát és koronajelvényeket).
Természetesen Magy arország és Ausztria határozottan arra az álláspontra helyezkedett, hogy
a monarchia közös történelmi és kulturkincscinek
birtokosa csak a történelmet csinált és a kincseket felgvüjtött két ország: Magyarország és
Ausztria lehet, illetve e kincseket a jogutódlás
alapján

szétosztani

nem lehet, m á r csak azért se,

mivel azok a darabok a legszorosabban beletartoznak e két nép történelmi vonatkozásaiba, azokat idegen érzületek talajába átültetni és idegen
történelmet élt népek szemléletének kitenni nem
is lehet.
A magyar delegáció, amely a felszámolásban
közreműködik, óriási értékét vett lajstromra. Igy
leltározta és nyilvántartja mindazokat a kincseket,
emeljek magyar királyok, főpapok és országnagyok tulajdonai voltak és amiket a Habsburg-uralom különböző korszakaiban illetéktelenül, vagy
zsákmányként vittek el Bécsbe. Ezek között számos olyan díszfegyver, aranycdéoy, templomi és
palotadiszitö ékszertárgy és bútor van, amely Árpádházi királyaink az Anzsu-királyok és különösen a Bécsben is székhelyet tartott Mátyás király
személyi kincsei voltak és amely daraboknak .íagy
részét a Habsburg királyi udvartartás házikincsként leltározott és használt. Hatalmas értekeket
képvisel a Bécsben levő magyar történelmi kincsek sorában a festmény- cs szőnyeganyag is

fst
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Halálbüntetés helyett
életfogytiglani fegyházra
ítélték a tápiószelei
gyilkost
Budapest, február 4. K r i z s á n Károly tápiószelei iparos meggyilkolta a gondozásába
fogadott S i p o s István 80 éves gazdálkodót.
Krizsán megállapodott Sípossal, hogy élete
végéig eltartja vagyona ellenében, nem tudta
azonban kivárni a jó erőben levő aggastyán
halálát, megfojtotta és felakasztotta a holttestet. liogy az öngyilkosság látszatát keltse.
A törvényszék kötéláltali halálra Ítélte, a
tábla a halálos ítéletet helybenhagyta. A kúria most Krizsán halálbüntetését életfogytiglani fegyházbüntetésre változtatta át.
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HETI MŰSOR:
Szombat délután: Szabó a kastélyban. Filléres
helyárak.
Szombat este: Egyetlen éjszakára. A. bérlet.
Vasárnap délután: Egyetlen éjszakára. Délutáni bérlet Rendes helyárak.
.Vasárnap este: Egyetlen éjszakára,
—oOo—

Egyetlen éjszakára

(Éri Halász Imre zenés vígjátéka)
Francia kedv és molnárfcrenci szellem nyomán indul el É r i H a l á s z Imre vígjátéka a
könnyed, eleven és fordulatos komédia felé és bár
olykor a csúfolódó hangot felváltja a félreérthetetlen kétértelműség kaviáros ize, megmarad annak, ami lenni akar: könnyed és vidám történet —
e g y e t l e n é j s z a k á r a . Grófok és kokottok
körül fonódik a játék; a történet mindössze anynyi, amig kiderül, hogy a „nagyvilágot" könnyen
össze lehet téveszteni a „félvilággal" és az a harapnivalóan könnyelmű félvilági nőszemély, nem
is annyira hamisítatlan kokott, mint valódi —
grófnő. Mig idáig eljutunk Genovától Marscilleig,
illetve a hajó fedélzetéről egy ennivalóan friss
salzkammeFguti nyaralóig, addig a mulatságos
helyzetek és vidám csevegések hangulata tölti be
a szinpadot és a nézőteret.
Éri Halász Imre könnyed vígjátéka sem több
annál a habselyemkönnvü „műfajnál", amely hódítva foglalta el e fáradt és kiábrándult kor színpadjait és mozivásznait, — elődje a francia komédia, mintája próbál lenni a molnári technika,
— mindenesetre vidám játék, dc nem arrogál többet, mint egyetlen éjszakát. A nézőtér pedig elnézően és derülten vesz részt a csiklandozó és sikamlós tréfában. A játékhoz L o s o n c z y Dezső
komponált néhány hangulatos, olykor franciás tónusu zeneszámot.
A szinház — V á g ó Artúr ügyes rendezésében és E n d r e Emil karmesteri pálcája mellett
— kedvvel és tréfával szinezett előadásban mutatta be a vígjátékot, bár olykor zavörban volt,
hogv könnyed komédiának, vagy operettnek hangolja-e az egyetlen éjszakát. A kokotlot, akiről
kiderül, hogy a legVérbelibb vígjáték-grófnő, egyéniségének egész ereiével H a m v a y I-ucy játszotta
eleven kedéllyel, hódítóan szép toalettjeinek eleganciájában. A valódi kokott szerepe B a l o g h
Klárinak jutott, akinek alakítása egy-egy frázisban talán több is volt a hitelesnél. S z i g e t h v
Irén egv életveszélyesen parvenü bárónőt alakított félelmetesen élethűen. K o m l ó s Juci még
nem talália mindig otthon magát és ifjúságát a
vígjáték formáiban. K u r u c z Ernőnek nem tudtuk elhinni a hóditó és meghódított gráfot. Vesz e 1 v Pál figuráiénak néhány szivet üditő perce volt, a sikerből kijutott V á g ó , S z a b ó és
F ö l d e s egy-egv alakításának, valamint J u «
h ú s z , T é r y , L ó r á n t h Klári munkájának.
—oOo—

A színházt froda hírei

Az „Egyetlen éjszakára" előadásain állandóan
harsog a kacagás, amiben nagy része van a nagyszerü szereplő gárdának is. A remek zenés vígjáték minden este és vasáraip délután kerül szinre.
Ma délután a legszellemesebb vigjátékujdonság,
a „Szabó a kastélyban" van műsoron. Filléres
hely árak!
„Kati gyere ki" kedden délután filléres helyárakkal.
~oOo—

Harmonto hanoversenyek

Kelten Tisza 8

Harmónia VI. mcsterbérlet

Svéd Sándor ária- és dalest
Kevés jegy Harmóniánál és Délmagyarország
jegyirodában.

Felruár 18 Be'várns! Mozi fél 9
Harmónia VII. mesterbérlet

Budapesti Hannversenyzenekart
Vezényli

Erich Kleiber
a jelenkor egyik legnagyobb dirigense.

Beethoven-est
IV. és V. szimfónia, Prometheus-nyitáuy.
Jegyek 1.50 pengőtől Harmóniánál, Délmagyarország cs Belvárosi Mozi jegypénztáraknál.
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kiárusítás hihetetlen olcsó árak!

Kiárusítjuk az összes
li<>%w®#«>#©La«fi
C A m j J a m
Tisza Lofos
téli és egyespár cipőket l \ a i d C S O n y i
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k o r u l 40 sz.
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SZEGEDI FARSANG
BALI NAPTAR

Február 5, Tisza: Tanitó-bál.
Kossuth Lajos-sugáruti Katolikus Házban a
Szent László Lövészegyesület bálja.
Ujszegedi kendergyár és az UTC táncraulat*
sága.
A Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet álarcot
táncestélye (Toldi-ucci 4.),
Február 6: Tisza: Főiskolások jelmezes bálja.
Február 12, Tisza: Pusztaszeri bál.
Ipartestület: A Dolgozó Nők ,.Dinom-dánom"ja.
Február 15, Hungária: Emericana-bát.
Február 19, Tisza: Erdélyi bál,
Ipartestület: Adóhivatali tisztviselők bálja,
Hungária: SzAK-bál.
Február 23, Hungária: Egyetemet és Főiskolát
Végzett Nők farsangi estje.
Hungária: Mérnökszövetség bálja.
Február 26. Tisza: a medikusok és gyógyszerészhallgatók bálja.
Ipartestület: A Szegedi Munkás Testedző Egye.
sülét jelmezbálja.
Február 27. Ipartestület: Frontharcos-bál.
Március 1, Ipartestület: Polgári Dalárda bálja

A gyanakvás tehát, amelyet oly nagy mű- nalként már itt fellép az impresszionista hanvészettel éreztetett időnként Krúdy, erre a gulat. A pesti regényekben a hátráltató elem
tragikus végre utalt. Ez a kifejlés nem kisebb tulburjánzik s a mese csak itt-ott csillan át
erejű, mint egy Shakespeare-i tragédia vé- rajta. A lirai betollások a regény bevallott
urfikoromban
ge, ahol a szereplők mind holtan maradnak •céljává lesznek. A Boldogult
a színpadon. Krúdy emberei mér reggel is hozza meg e folyamat végső kiteljesedését.
hullák voltak és egész napi mulatozásuk ele- Az uj formává tisztulás azon látszik, hogy a
ve hiábavaló handabandázás volt az itélet kétféle elem nem keveredik. Lirai ömlengések, versszerü betollások nem
akasztják
ellen, amely rég kimondatott felettük.
Ebben a regényben Krúdy világának vég- meg az anekdoták burjánzását. A liraiságot
ső kiteljesedését szemlélhetjük. Itt egy-tt van csupán az egész „emlékiratszerüsége" és
Kacskovicsnak, a ,-hallgatag úriembernek"
nz egész magyar középosztály. Igaz, hogy
miljője szerint ez is csak olyan pesti regény, Krúdy-képmásszerü jellemzése biztosítja.
mint akár a Hét bagoly, de az itélet, amely
IV. Ú J S Á G Í R Ó I M U N K Á S S Á G A
az alakokról elhangzik, az egész háború utáBudapesti értéktőzsde zárlat. Kedvetlen hanguni magyar társadalomra vonatkozik.
Hogy
Szekfű Gyula a kiegyezés körüli magyar- latban gyenge irányzattal nyitott a mai tőzsde
pesti regény is, mutatja többek között a pestöbbek Már kezdetben élénk tevékenység fejlődött kt, om|
ti argót, amely a többi pesti regényben is ság szellemi műveltségéről szólva
között
ezt
a
megállapítást
teszi:
„Irói
pálya © részvények árfolyamait leszorította. A rendezési
fel-felbukkan és annál meglepőbb, mivel
nappal kapcsolatos lebonyolitások. valamint részKrúdy — minden durva hatástól irtózó ké- csak akkor kecsegtet sikerrel, ha a politika vényeladások következtében Jelentékeny áru kenyes Ízléssel — sehol másutt nem alkalmaz- berkeiből és a hírlapirodalomból indul ki, rült felszínre és mivel vevő alig volt a piacon, a
za ezt a naturalista eszközt. Ugy látszik, a vagy azokhoz vezet."
részvények árfolyamai kis mértékben lemorzsoA politikáról itt nem beszélve, a hírlapok- lódtak. Zárlat előtt jegyezték a napi legalacsotiszta magyar vidékkel szemben Pestet tartja
provinciának és jellemzésekor megengedhe- ra minden magyar iró rá van utalva: az új- nyabb árfolyamokat. A tőzsde nyugodt hangulatság jelenti a legnagyobb publicitást és ez ban zárt. Végeredményben a vezető értékek közül
tőnek véli a provincializmust.
a Kőszén 14, a Bauxit 7.5, a Magyar Cukor 5.75,
És mégis, hogy ez nem csak pesti regény, az. egyetlen terület, ahol az író „tollával" Rima 185, a Fegyver 1 pengővel olcsóbbodott. Mahzt nz egésznek tovább nem részletezhető mée megkeresheti kenyerét.
gyar Nemzeti Bank 181.5, Magyar Altalános KőKrúdy tehát, mikor Gáspár Imre felszólításááltalános benyomásán kivül egy formai érv
szén 431.50, Ganz 20.85, Egyesűit Izzó 195, Szegedi
bizonyítja- (Krúdynál mindig ez a döntő!) nak engedve felcsap újságírónak, a kor Íróinak kenderfonógyár 52.5.
A regény formája ugyanis az adomázás. Ez bevált gyakorlata szerint jár el. Adytól MóZürichi devizazárlat. Páris 14.13, London 21 39
pedig a vidéki magyar középosztály beszéd- ricz Zsigmond nincs is talán senki ez irói háromnegyed, Newyork 430.81, Brüsszel 73.02, Miformája. S tudjuk, hogy Krúdy — nz elsők nemzedékben, aki több-kevesebb időt ne lánó 22.075, Amszterdam 210.85, Berlin 174, Schiltöltött volna valamelyik
szerkesztőségben.
körül való, akik Pestet, mint irodalmi témát
ling 81.30, Bécs 81.60, Prága 15.15, Varsó 82,
felfedezték — mennyire érzi és kifejezésre is — Krúdyt azonban nemcsak az anyagi és
Belgrád 10, Athén 3.95, Bukarest 3.25.
juttatja a vidéki és pesti modor közti irodalompolitikai kényszerűség tereli ide,
hanem,
—
ezek
mellett
—
sajátos
adottsága:
Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyakülönbségeket. Ha ebben a regényben mégis
az adomázás formáját választja, ezt azért Impresszionista lelkialkata is. Már Gáspár mai. Angol font 16.80—17.00, belga 56.75—57.35,
teszi, mert az alakokban nem az a lénye- Imre meglátja benne a gyors impresszió- cseh korona 11.00-11.70, dán korona 75.10- 75 90,
dinár 7.13-.7.70, dollár 33470-338.70, svéd korona
ges, hogy pestiek, hanem az. hogy n ma- alkotó készséget és azt a nagy odaadást, 86.00-87.50. kanadai dollár 382.00—337.00, frank
amellyel
a
napi
eseményeket
figyeli
és
szágyar középosztályból valók. Emlékezhetünk,
cia frank 10.75-11.25, hollandi fit. 187.40-189.10,
pesti regényeiben mennyire elmerül az egyes montnrtjn.
lengyel zloty 60.00- 61.10, leu 2.70-2.90, leva 3.60
Ez az aktualitásokon csüggedés (Ady, egy —1.00, líra 16.00—17.90. (.500 és 1000 lirás bankvárosrészek kuriozitásának rajzában. Itt, noha még hallunk már ismert motívumokat a Vörös postakocsiról szóló bírálatában eny- jegyek kivételével) német márka —.—, norvég koTerézvárosról, nem ez a fontos, hanem a hén meg is rója érte) irói egyéniségét is any- ront 81 45-85.35, osztrák schilling 8000-80.70,
nyira átjárja, hogy nem lenne jogosulatlan svájci frank 77.75—78.65.
szereplők dekadenciájának ábrázolása.
Hogy ez a világ magyar világ, elsősorban a kísérlet, amely ezt nz egyéniséget csak
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készárupiamegfejteni. con az irányzat ma jól tartott volt, a kenyérmagAz adomázás, hogv beteg világ, adomáinak ebből a szempontból próbálná
beteges túlburjánzása mutatja. A stilusvizs- Nekünk ez neip célunk. Szorosanvett újság- vak és a takarmánycikkek hivatalos zárlati árfogálat során maid látni fogiuk, lrová fejlődött írói munkásságáról csupán rövid, összefog- lyama változatlan maradt, csupán a tengeri árát
emelték 5—10 fillérrel. A haláridős piacon élénk
adomázása a Mikszáth-félétől a Krrrdy-féléig, laló képet próbálunk nyújtani s ezt is azért,
forgalom keretében az irányzat kissé megjavult
hogv
megvizsgáltuk
az
összefüggéseket
írói
amelyek ellentétei egymásnak. Itt csak anyés
a rozs 6—9 fillérrel emelkedett Iíasonió mérnyjt mondhatunk, hogv nmilven mértékben és újságírói működése között s főként, hogv tékben javult a tengeri árfolyama is. Buza vállássuk,
vájjon
az
utóbbi
hatott-e
stilusa
és
lazulnak, esnek szét adomáinak konstrukciói
tozatlan.
is. A stílusbeli tudatosság iskolapéldája tehát szerkesztésmódja kifejlődésére.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjeírt rése:
(Folyt, köv.)
az a regénv- amelyben egy társadalmi osztály
Buza tfezai 77 kg-os 20.25-20.60, 78 kg-os 20.55—
dekadenciáját azon osztály legjellemzőbb
20 90, "9 kg-os 20.80-21.10, 80 kg-os 20.95-2120,
közlési formájának dekadenciájával ábráz rífelsötiszai 77 kg-os 20.25-20.60. 78 kg-os 20.55—
ja. Ez az a pont, ahol a sitlus életábrázolás20.90, 79 kg-os 2Q.80-21.10, 80 kg-os 20.05-21.20,
fejérmegvei, dunatiszaközi, dunántuli 77 kg-os
?á vélik. Mindentől függetlenül, maga a stí20.20-20.50,
78 kg-os 20.50—20.80, 79 kg-os 20.75—
lus.
előadásokra
21.00, 80 kg os 20.85—21.fo. Bozs pestvidéki 1850—
SZERKESZTÉS S Z E M P O N T J Á B Ó L is ez
18.70, takarmányárpa 1. 16.25—16.60, sörárpa T.
a regénv jelzi a fejlődés csúcspontját. A
20.75—22.50, zab I. 16.30-16.50. tengeri tiszántúli
Mikszáth-korszakbeli regényékben még a
12.15-12.23.
mese oz uralkodó elem. n hátráltató motívuCsikágói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd.
mok Hira stb.) aránylag gyéren szakitják meg.
Máj. 95 egynyolcad—fél, jul. 90 hétnyolcad—91,
Az átmeneti regenvekben már ez a két öszszept. 90 hétnyolcad—91. Tengeri tartott. Máj. 59
s/etevő csaknem kiegyensúlyozza egymást,
ötnyolcad, jul. 60 háromnyolcad, szept. 61 egynyoljegyirodában.
s eredménye, hogy a regény novellák la te
cad. Rozs szilárd. Máj. 73 ötnyolcad, jul, 71 ötnyolcad, szept. 685.
konglomerátumává lesz, de összetartó fo-
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Szombat, 19J8. február 3 .

Kerékpárosok!

Viharos éjszakai közelharc
Szántó Sánd or« a.
az öttömösi vándorcirkusz
primadonnája miatt

•laArandO k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s é r .
ban résxletre adom.
Gumikat és alkatrészeket
1

Szeged, (lüaa D. palota; K i s s n . 3

„Én vagyok a cigányvajda, aki 117 ezer
cigány felett
uralkodom . .

Magánlaksértésért elitélték a „szerenádos" legényeket emberölés kísérletéért M a c s k a Manci testőrét
(.1 Délmagyarország

munkatársától.)

A mult

év novemberében vándorcirkusz működőit néhány napon át öttömös egyik kocsmájában. A
cirkusz primadonnája Macska Mária volt,, aki
,(.4 Délmagyarország
munkatársától.)
Bánfi Jókörül hatalmas viharok dúltak. Az öttömösi ifjúZícfné 41 esztendős cigányasszony, aki már bünság esténként hevesen udvarolt Macska Mancitetve voltf csalás miatt került volna pénteken dr.
nak, aki mindenki udvarlását szívesen fogadta,
Ungvári törvényszéki biró elé, ha ugyan megje. ebből azután igen nagy baj keletkezett. A cirkuszlent volna a tárgyaláson. A bíróság többször meg- hoz tartozott többek között Rékási Péter 20 éves
artistatanonc, aki tornászmutatványokkal szóraidézte már, de Bánfi egyszer sem jelent meg. Az
koztatta a kocsma közönségét és Szabó László
jvolt ellene a vád, hogy a mult év nyarán megbohóc, aki civilben gyepmester. Ez a két fiatal,
jelent Kun Jánosné vásárhelyi asszonynál és azt ember volt
ad'ta elő, hogy Gyöngyösről jött, ahol földrengés
Macska Manci
testőre.
elpusztította a házát. Hasonló sors vár — monidollá _ Kunné házára is, mert rontás van rajta.
November 17-én az előadás után az öttömösi
(Vállalkozott arra, hogy a rontást elkergeti, mert
legények meghívták borozásra a primadonnát,
neki természetfölötti hatalma van. Eszel a meséaki el is fogadta a meghívást és versenyt ivott a
legényekkel, majd zárórakor három civillel kivel azután különböző holmikat csalt ki a hiszékeny asszonytól, aki végül is feleszmélt és felje- sértette magát haza, Somoskövi Péter házába,
ahol az artisták szállása volt. A három civil közül
lentette a „földrengéssujtotta" asszonyt.
csak Varga János nevü legényt eresztették be a
A pénteki tárgyaláson a vádlott asszony he. lakásba, mig a két másik: ifj. Dobó István és
íyatt égy „festői" viseletbe öltözött cigány jelent
Kovács Sándor kénytelen volt kivül maradni. Természetesen a két legényt bosszantotta a mellőzés
meg. Zöld' inget, piros nyakbavetőt, barna bárés mindenképen igyekeztek beljebb kerülni, fesonynadrágot viselt és lábán fekete csizma ragyoszegették a folyosóajtót, majd be is nyomták, de
gott. Bejelentette, hogy ő a férje a yúdlottnak,
a házból ,,kirohant" artisták elűzték őket . . .
aki azért nem tudott eljönni, mert lábára megA két legény tanácstalanul álldogált az udvabetegedett és most Csanádpalotán ápolják.
ron, amikor ujabb legénycsoport érkezett Macska
— Furcsa a maga feleségének a belegsége —
Mária kedvéért az udvarba. Ezeknek vezetője
jegyezte meg

meg, amikor

a biró. Mindig

tárgyalásra

olyankor

kell jönnie

betegszik

Nagyságos uram — felelte indignálódva a
férj —, én nem szoktam hazudni . . .! Én vagyok

a cigányvajda,

aki 117 ezer cigány

felett

uralkodik , . ./ Ha mondom, hogy az asszony befteg, akkor ugy is van . . ,
Á biróság nem adott hitelt az „uralkodó vajda" bemondásának, ellenben elrendelte a cigányasszonynak hatósági

orvos által való

Gönczöl István volt és állításuk szerint mindössze

..,

megvizsgálá-

sát és ha kiderülne, hogy a vajda mégsem mondott igazat, akkor Bánfinét — 117 ezer cigány
ide, 117 ezer cigány oda — legközelebbi tárgya.
Jásra mégis csendőrök hozzák el , , ,

szerenadot

tart a rendkívül
olcsó vásár (

BLAU IGNATZ
F É R F I és N ö l RUHAÁRUHÁZÁBAN
Kelemen-ucca 5.
El ne mulassza ezt a ritka alkalmatl

Csak 14 napig!

a

tanyai

X legények egy kicsit énekeltek' — az újonnan,
jöttek heten voltak és erősen italosak —, majd ők
is be akartak menni a házba, hogy személyesen

Manci

ajtaja

előtt.

Utána

önvédelemre

hivatkoztak

A legények az ajtót feszegették — mondották —,
már előzőleg volt egy kisebbfajta bicskázás az
udvarban, joggal tarthaltak attól, hogy a bicskázás folytatódni fog. Kijelentették azonban, hogy
mindketten erősen ittasak voltak.
A biróság több tanút hallgatott ki, igy többek
között Macska Máriát, aki élénk figyelem közepette állott a bírói emelvény elé. A tanú kijelen,
tofte, hogy semmire
lehetősen ittas volt.

sem

emlékszik,

mert

meg-

A törvényszék az esti órákban hirdette ki Ítéletét, amely szerint ifj. Dobó István és Kovács
Sándor fejenként 6—6 heti

fogházat

kapott

ma-

gánlaksértésért és ingóvagyon rongálásért, Gönczölt és Gindele Józsefet ugyancsak magánlaksértésért

2—2 heti

fogházzal

sújtotta,

d c Gön*

czöllel szemben az Ítélet végrehajtását felfüggesztette, miután Gönczöl amugyis eléggé megszenvedett, elítélte a biróság a fejszés artistatanoncot is 8 hónapi börtőntönre
szándékos emberölés bűntettének lásdrlete cimén, a gyepmester-

fcohócot azonban becsületsértésben találta bűnösnek és ezért nyolcnapi fogházra itólte. Az ítélet
jogerős.

Mellbelőtte magát
egy sövényházai legény
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Pénteken

hetekig

lebegett élet-halál között és csak csodával határos módon menekült meg.
A szegedi törvényszék Sa'rai/.tanácsa pénteken
vonta felelősségre az ügyészség vádirata alapján
a véres novemberi éjszaka szereplőit. Kilenc legény ellen magánlakértés büntette, Rékási és
Szabó László bohóc-gyepmcster ellen szándékos
emberölés

bűntettének

kísérlete

címén emelt vá-

dat az ügyész. A vádlottak padjára került az a
legény is, Gönczöl, akit fejbecsaptak a fejszével,
ö is magánlaksértést követett el.
A legények elmondották, hogy
szerenadot

akartak adni
vésznőnek,

Macska

mű-

ELADÁSRA
KERÜL:
drb női téli kabát
P20 — 70-íg amikor azonban megjelentek a nyitott udvaron,
drb női tavaszi kabát
P 7 —40-ig rendkívül barátság;alánul fogadták őket belülről,
drb női háromnegyedes bunda P 40_130-ig mingyárt féltégla röpült közéjük, amit semmikédrb férfi öltöny
, , P 16 — 38-ig pen sem érdemeltek meg. Az a két fiatalember,
drb férfi téli, átmeneti kabát P 12 — 50-ig akik Macska Mancit hazakisérték, de kivülmadrb szőrmés bekecs
P 3 6 — 8 0 - i g radtak, elmondatta, hogy egész este együtt ittak
drb bőrkabát
P 30 — 55- g ! a művésznővel, aki váltig azt hangoztatta, hogy
drb divat és sport nadrág
P 5 — 12-ig i csak hozassák az italt, a többivel ne törődjenek.
Hihetetlen olcsó árak
az majd az ő dolga lesz . . . Ebben reménykedve
T E K I N T S E M E G K I R A K A T A I N K A T I j hozatták is az italt, mégsem nyertek bcbocsátta. tást, sőt egyikük még kalapját is elvesztettel a
MOST VÁSÁROLJON 1
X vásár tartama alatt csak készpénzért árusítunk 1 nagy csatában.

500
'460
45
300
210
80
100
300

beismertek és

délelőtt öngyilkossági kísérletet követett el Söis üdvözöljék
Mocskát. A bemenetel azonban levényházán egy fiatal legény. Barna István 21 eszküzdhetetlen akadályokba ütközött, mert az artendős gazdasági cseléd, aki az egyik sövénytisták résen voltak és amikor a „civilek" naházi gazdánál állott alkalmazásban, a kora reggyon szorongatták az ajtót, az artistatanonc és az geli órákban öngyilkossági szándékból meltbcegykori gyepmester kirohant. Gönczölt találták
löl\c magát. A golyó mellkasába hatolt és súlyos
legelői az ajtónál, a gyepmester ököllel arculsérülést ejtett. A mentők szállították bc a közcsapta, Rékási artistatanonc pedig egy fejszé- kórházba. Allapo;a súlyos, életveszélyes, egyelőre
vel vágta kétizben fejbe.
nem tudják, hogy miért akart gz élettől megválni.
Valószínűleg szerelmi történet van az öngyilkosEz az akció azután végetvetett a továbbiakság hál'erébcn.
nak. A szerencsétlen Gönczöl véres fejjel
eselt
össze Macska

nea csak szombatig

akartak
adni
primadonnának.

A szándékos emberöléssel vádolt artisták mindent

PÁRISI
RÜGY DRUHQZ RT,
BXBMD. CHKONICS éa KISS UCCA SAROK
Téli vásárunk

SZOMBATON, 5-ÉN ZÁRUL.
HA TAKARÉKOSKODNI AKAR,
MOST VÁSÁROLJON!
Csecsemő kötött sapka
14 fill.
Szines papir abrosz 6 drb szalvétával
20 fill.
Szines papir szőnyeg 1 méter
22 fill
50 drb levélboriték
22 fill.
110 drb mignon hüvely
22 fill
70 iv Írógép papir
22 fill.
9 drb szekrény papir
22 fill.
6 drb Tisza önborotva penge
22 fill.
5 iv Írógép carbin papir
24 fill
Gyöngyvirág kávépótló 1 doboz fél kg 78 fill.
Önborotva készülék
58 fill.
Lanolin szappan 3 drb
68 fill.
<5 csomag 150 lapos fehér toilclte papir 88 fill.
Öves női harisnyatartó
88 fill.
Divat férfi sport sapka
88 fill
Női svájci sapka
118 fill.
Divat női kalap
148 Ml.
Divat női bluz
168 fill.
Divat női filz kalap
P 2.78, P 398

8

Szómba*, 1938. Január 5.
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kiárusítás hihetetlen olcsó árak!

Kiárusítjuk az összes
téli és egyespár cipőket
IMT
MODELL
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(KRÚDY GYULA ÉLETÉNEK

SZINDBÁD
A HAJÓS
A gyanakvás tehát, amelyet oly nagy művészettel éreztetett időnként Krúdy, erre a
tragikus végre utalt. Ez a kifejlés nem kisebb
erejű, mint egy Shakespeare-i tragédia vége, ahol a szereplők m i n d holtan maradnak
a színpadon. Krúdy emberei m á r reggel is
hullák voltak és egész napi mulatozásuk eleve hiábavaló handabandázás volt az ítélet
ellen, amely rég kimondatott felettük.
Ebben a regényben Krúdy világának végső kiteljesedését szemlélhetjük. Itt egy.tt van
nz egész magyar középosztály. Igaz, hogy
miljője szerint ez is csak olyan pesti regény,
mint akár a Hét bagoly, de az itélet, amely
az alakokról elhangzik, az egész háború utáni magyar társadalomra vonatkozik.
Hogy
pesti regény is, mutatja többek között a pesti argót, amely a többi pesti regényben is
fel-felbukkan és annál meglepőbb,
mivel
Krúdy — minden durva hatástól irtózó kényes ízléssel — sehol másutt nem alkalmazza ezt a naturalista eszközt. Ugy látszik, a
tiszta magyar vidékkel szemben Pestet tartja
provinciának és jellemzésekor megengedhetőnek véli a provincializmust.
És mégis, hogy ez n e m csak pesti regény,
hzt nz egésznek tovább nem részletezhető
általános benyomásán kivül egy formai érv
bizonyítja- (Krúdynál mindig ez a döntő!)
A regény formája ugyanis az adomázás. Ez
pedig a vidéki magyar középosztály beszédformája. S tudjuk, hogy Krúdy — az elsők
közül való, akik Pestet, mint irodalmi témát
felfedezték — mennyire érzi és kifejezésre is
juttatja a vidéki és pesti modor
közti
különbségeket. Ha ebben a regényben mégis
az adomázás formáját választja, ezt
azért
teszi, mert az alakokban nem az a lényeges, hogy pestiek, hanem az. hogy a magyar középosztályból valók. Emlékezhetünk,
pesti regényeiben mennyire elmerül az egyes
városrészek kuriozitásának rajzában. Itt, noha m é g hallunk már ismert motívumokat a
Terézvárosról, nem ez a fontos, hanem
a
szereplők dekadenciájának ábrázolása.
Hogy ez a világ magyar világ, elsősorban
őz adomázás, hogv beteg világ, adomáinak
beteges túlburjánzása mutatja. A stilusvizsgálat során maid látni fogiuk, hová fejlődött
adomázása a Mikszáth-félétől a Krudy-féléig,
amelyek ellentétei egymásnak. Itt csak anynyit mondhatunk, hogv nmilven mértékben
lazulnak, esnek szét adomáinak konstrukciói
is. A stílusbeli tudatosság iskolapéldája tehát
fiz a regénv. amelyben egy társadalmi osztály
dekadenciáját
azon osztály
legjellemzőbb
közlési formájának dekadenciájával ábrázolja. Ez az a pont, ahol a sitlus életábrázolitesá válik. Mindentől függetlenül, maga a stílus.
S Z E R K E S Z T É S S Z E M P O N T J Á B Ó L is ez
a regénv jelzi a fejlődés
csúcspontját.
A
Mikszáth-korszakbeli regényekben
még
a
mese oz uralkodó elem. a hátráltató motívumok (lira stb.) aránylag gyéren szakítják meg.
A z átmeneti regenvekben már ez a két öszszetevő csaknem kiegyensúlyozza egymást,
« eredménye, hogy a regény novellák laza
konglomerátumává lesz, de összetartó fo-
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nalként már itt fellép az impresszionista hangulat. A pesti regényekben a hátráltató elem
tulburjánzik s a mese csak itt-ott csillan át
rajta. A lirai betollások a regény bevallott
•céljává lesznek. A Boldogult
urfikoromban
hozza meg e folyamat végső kiteljesedését.
A z uj formává tisztulás azon látszik, hogy a
kétféle elem nem keveredik. Lirai ömlengések, versszerü
betollások
nem
akasztják
meg az anekdoták burjánzását. A liraiságot
csupán az egész „emlékiratszerüségo" és
Kacskovicsnak, a „hallgatag
úriembernek"
Krúdy-képmásszerü jellemzése biztosítja.
IV. Ú J S Á G Í R Ó I

Szinttóz!
kra

legueif

a Délmaguarország
jegyirodában.

BALI NAPTAR
Február 5, Tisza: Taniló-bál.
Kossuth Lajos-sugáruti Katolikus Házban a
Szent László Lövészegyesület bálja.
Ujszegedi kendergyár és az UTC táncmulatsága.
A Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet álarcot
láncestélye (Toldi-ucca 4.).
Február 6: Tisza: Főiskolások jelmezes bálja.
Február 12, Tisza: Pusztaszeri bál.
Ipartestület: A Dolgozó Nők ,.Dinom-dánom"<
ja.
Február 15, Hungária: Emericana-bát.
Február 1», Tisza: Erdélyi bál,
Ipartestület: Adóhivatali tisztviselők bálja,
Hungária: SzAK-bál.
Február 23. Hungária: Egyetemet és Főiskolái
Végzett Nők farsangi estje.
Hungária: Mérnökszövetség bálja.
Február 26. Tisza: a medikusok és gyógyszerészhallgatók bálja.
Ipartestület: A Szegedi Munkás Testedző Egye.
sülét jelmezbálja.
F»bruár 27, Ipartestület: Frontharcos-bál.
Március 1, Ipartestület: Polgári Dalárda bálja
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Szekfű Gyula a kiegyezés körüli magyarság szellemi műveltségéről
szólva
többek
között ezt a megállapítást teszi: „Irói pálya
csak akkor kecsegtet sikerrel, ha a politika
berkeiből és a hírlapirodalomból
indul ki,
vagy azokhoz vezet."
A politikáról itt nem beszélve, a hírlapokra minden magyar iró rá van utalva: az újság jelenti a legnagyobb publicitást és ez
az egyetlen terület, ahol az író „tollával"
m é e megkeresheti kenyerét.
Krúdy tehát, mikor Gáspár Imre felszólításának engedve felcsap újságírónak, a kor Íróinak
bevált gyakorlata szerint jár el. Adytól Móricz Zsisrmond nincs is talán senki ez írói
nemzedékben, aki több-kevesebb
időt
ne
töltött volna valamelyik
szerkesztőségben.
— Krúdyt azonban nemcsak az anyagi
és
irodalompolitikai
kényszerűség
tereli ide,
hanem, — ezek mellett — sajátos adottsága:
impresszionista lelkialkata is. M á r
Gáspár
Imre meglátja benne a gyors
impresszióalkotó készséget cs azt a nagy
odaadást,
amellyel a napi eseményeket figyeli és számon tartja.
Ez az aktualitásokon csüggedés (Ady, egy
Vörös postakocsiról szóló bírálatában
enyhén m e g is rója érte) irói egyéniségét is anynyira átjárja, hogy nem lenne
jogosulatlan
a kísérlet, amely ezt az egyéniséget
csak
ebből a szempontból próbálná
megfejteni.
Nekünk ez neip célunk. Szorosanvett újságírói munkásságáról csupán rövid, összefoglaló képet próbálunk nyújtani s ezt is azért,
hogv megvizsgáljuk az összefügeésoket írói
és újságírói működése között s főként, hogv
lássuk, vájjon nz utóbbi hatott-e stilusa és
szerkesztésmódja kifeilődésére.
(Folyt, köv.)

e l ő a d ilso

SZEGEDI FARSANG

Budapesti értéktőzsde zárlat. Kedvetlen hangulatban gyenge irányzattal nyitott a mai tőzsde
Már kezdetben élénk tevékenység fejlődött ki, <3m|
© részvények árfolyamait leszorította. A rendezési
nappal kapcsolatos lebonyolítások, valamint részvényeladások következtében jelentékeny áru került felszínre és mivel vevő alig volt a piacon, a
részvények árfolyamai kis mértékben lemorzsolódtak. Zárlat előtt jegyezték a napi legalacsonyabb árfolyamokat. A tőzsde nyugodt hangulatban zárt. Végeredményben a vezető értékek kízflf
n Kőszén 14, a Bauxit 7.5, a Magyar Cukor 5.75, 1
Rima 183, a Fegyver 1 pengővel olcsóbbodott. Magvar Nemzeti Bank 181.5, Magyar Altalános Kőszén 431.50, Ganz 20.85, Egyesült Izzó 195, Szeged!
kenderfonógyár 52.5.
Zürichi devizazArlat. Paris 14.13, London 2159
háromnegyed, Newyork 430.81, Brüsszel 73.02, Milánó 22.075, Amszterdam 240.85, Berlin 174, Schilling 81.30, Bécs 81.60, Prága 15.15. Varsó 82,
Belgrád 10, Athén 3.95, Bukarest 3.25.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyamai. Angol font 16.80—17.00. belga 56.75—57.35,
cseh korona 11.00—11.70, dán korona 75.10-7590,
dinár 7.15-.7.70, dollár 331.70—338.70, svéd korona
86.60-87.50. kanadai dollár 382.00-337.00, fmisein frank 10.75-11.25, hollandi fit. 187.40-189.10,
lengyel zlotv 60.00-61.10, leu 270-2 90, leva 3/0
—400, liri 16.90—17.90, (500 és 1000 lírás bankjegyek kivételével) német márka —.—, norvég koront 81 15—85 35, osztrák schilling 8000-80.70,
svájci frank 77.75—78.65.
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készárupiacon az irányzat ma jól tartott volt, a kenrérmagvak és a takarmánycikkek hivatalos zárla'.í á r f o lyama változatlan maradt, csupáu a tengeri árát
emelték 5—10 fillérrel. A határidős piicon élénk
forgalom keretében az irányzat kissé megjavult
és a rozs 6—9 fillérrel emelkedett Hasonló mértékben javult a tengeri árfolyama is. Buza változatlan.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése;
Buza ftszal 77 kg-os 20.25-20.60, 78 kg-os 20.5520-9O, 79 kg-os 20.80-21.10, 80 kg-os 20,95—2120,
felsötiszai 77 kg-os 20.25-20.60. 78 kg-os 20.55—
20.90, 79 kg-os 2Q.80 21.10, 80 kg-os 20.O5-21.20,
fejérmegvei, dunatiszakózi, dunántuli 77 kg-o*
20.20-20.50, 78 kg-os 20.50—20.80, 79 kg-os 20.75—
2100, 80 kg os 20.83—2t.fo Rozs pestvidéki 18-50—
18.70. takarmányárpa 1. 16.25-16.60, sörárpa T.
20.75—22.50, zab I. 16.30-16.50. tengeri tiszántúli
12.15-12.25.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd.
Máj. 95 egynyolcad—fél, jul. 90 hétnyolcad—91,
szept. 90 hétnyolcad—91. Tengeri tartott. Máj. 59
ötnyolcad, jul. 60 háromnyolcad, szept. 61 e g y n y o l cad. Rozs szilárd. Mái. 75 ötnyolcad, jul. 71 ötnyolcad, szept. 685.
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Rádió

Gyermekkocsik, gramofonlomezek ' legolcsóbb forrása.
Javítóműhely

O
A birkózóba jnokságok. A birkozóverseny re
még szombaton is varnak ujabb nevezéseket
és ha a jelek nem csalnak olyan nagy küzdelem lesz a vasárnap
versenyen,
amelyre nem igen volt példa. A közönségnek és ' a
birkózóknak a verseny iránti nagy érdeklődése
kétségtelenül arra vezethető vissza, hogy mát
régen nem volt komoly birkózó küzdelem Szögeden. Az érdekesnek ígérkező verseny jegveit
30 százalékos elővételi kedvezménnyel szombat
este 7 óráig árusítja a Délmagyarország jegyirodája.

• kerékpár, varrégé|) D£rn GépdrMtáZ.

Szombaton utazik a Szeged FC

Budapestre

Felíünő változások a Ferencváros elleni csapatban
Riesz bizonytalan Ideig nem játszhat
Sokszor állolt már a Szeged FC vezetősége
a csapatösszeállítás miatt nagy probléma előtt,
de még soha nem volt olyan nehéz helyzetben, mint most, amikor a Ferencváros elien
kell vasárnap kiállania. A vezetők egész héten
át tanakodtak a csapatösszeállítás kérdésén;
különböző kombinációk merültek fel, ezeket
azonban rendre el kellett ejteni. A hét elején
ínég számítottak R i e s z szereplésére, később
elvétették a tervet, majd újból napirendre került a hátvéd játéka, végül is a pihentetés
mellett foglaltak állást. S o m o g y i n á l is
hasonló volt a helyzet. Nála lelki bajok támadtak felesége súlyos betegsége miatt, kondíciója sem volt kifogástalan. A játékostréner
bejelentette a vezetőségnek, hogy csak a legszükségesebb esetben vállalja a játékot, amelyre jelenleg nem képes vállalkozni nyugodt lelkiismerettel. Maga helyeit S e p e r t ajánlotta.
Ilyen előzmények után került sor a szerdai
kétkapusjátékra, amely után talán még bizonytalanabb lett a helyzet, mint volt. Riesz,
— mint jelentettük —, szerepelt a meccsen;
S o m o g y i és B e r e c z azonban nem és a
végen a hátvéd kimaradt a csapatból Somogyival együtt, a balösszekötő azonban ismét
szerepet kapott.
A Szeged FC sportbizottsága közel háromórás izgalmas vita után hozta meg döntését,
amely bizonyára feltűnést kelt. A vezetőség
arra az álláspontra helyezkedve, hogy a Ferencváros elleni mérkőzésen nincsen — veszteni való, a következő együttest állította öszsze vasárnapra:
Pálinkás—Gyurcsó, Szójka—Varga, Seper,
Bertók—Bárkányi, Bognár. Harangozó, Bcrecz, Nagy.
Amikor a vezetőség igy döntött, az a kétségtelenül helyes álláspont vezette, hogy egy
gyengébb képességű futballista
mindenkor
használhatóbb, ha egészséges, mint egy beteg
játékos, bármilyen j ó képességű is. Csak helyeselni lehet, hogy a Szeged FC G v u r c s 6 t
vonta hátra a közvetlen védelembe, mert ez a
jóképességü futballista ezen a helyen is meg
kell állja a helyét. Az azután már más lapra
tartozik, hogy milyen produktumra lesz képes
a két tartalékkal kiálló halfsor, amelyről meg
lehet állapítani: küzdeni tudó játékosokból
áli és a védekezésben eddig mindig jót nyújtottak. Mindenesetre nagy befolyással lesz teljesítményükre az a körülmény, hogy a csatársor milyen mértékben tudja magánál tartani a labdát. A támadósorban nem törtéit
változás, ami azt jelenti, hogv- Berecz a jelek
szerint a halfsor segítője lesz. Ez a csapat a
védekezésre rendezkedik be, de ügyes húzásokkal meglepetésekre képes lehet.
A csapatösszeállítással kapcsolatban M a r k o v i c s Szilárd, a Szeged FC ügyvezető elnöke a következőket mondotta:
— Más választása nem volt a sportbizott-

ságnak, mint ezt a csapatot összeállítani. A
bizottság minden egyes tagja ragaszkodott ahhoz, hogy csak egésszéges emberek álljanak
ki a küzdelemre és igy született meg az az
együttes, amelyik a Ferencváros ellen vasárnap kiáll. Bizom az együttesben,, amelyet tisztességes eredmény elérésérc képesnek tartok.
Szerintem a legalkalmasabb ilyen nagy meccs
arra, hogy a rendelkezésre álló utánpótlást kipróbáljuk, olyan meccseken, amelyeken pontszerzési lehetőség van, szerintem nem szabad
kísérletezni. Ezt már igen sok példa megmutatta.
A csapat szombat délután utazik Budapestre H u 1 m á n József intéző és S o m o g y i
Kálmán tréner vezetésével, a funkcionáriusok
nagyrésze vasárnap délelőtt autón megy az
együttes után.
A Ferencvárosnál sem a legrózsásabb a
helyzet, hiszen dr- S á r o s i nélkül lesz kénytelen kiállani a zöld-fehér együttes a Szeged
FC ellen, ami némi optimizmussal töltheti el
a piros-fehér csapat híveit. Az igazságnak tartozunk azzal, ha megállapítjuk, a Ferencvárosnak olyan nagy tartalék állománya van,
hogy nemcsak Sárosit, hanem még Lázárt is
könnyen nélkülözni tudja. Ha erre nem volna
képes, egészen biztosan nem büntette volna
meg a válogatott balhalfot. Bizonytalan a Ferencváros csapatösszeállítása már azért is,
mert T á t r a i nem egészséges. A jelek azonban azt mutatják, hogy a Ferencváros a Szeged FC ellen ezzel a csapattal fog kiállani:
Háda—Tátrái, Korányi—Magda, Sárosi 111.,
Hámori—'Tánczos, Kiss, Polgár, Toldi, Kemény.
A Szeged FC—Ferencváros ligabajnoki mérkőzés
vezetésére a Játékvezető
Testület
H e r t z k a Pált delegálta.
—oOo—
Szombaton folytaiják a ping-ponebainokságokat. A SzAK cs a KEAC rendezésében, —
mint jelenteltük —, kedden megkezdődött a
kerületi ping-pongbajnoki
küzdelem, amelv
szerdán már eredményt is hozott. A szenior
férfi csapatbajnokságot és az ifjúsági győzelmet a KEAC szerezte meg. A csütörtöki és a
pénteki pihenő nap után, szombaton folytatják az izgalmas versenvt. amelvet továbbra is
a Margit-uccai elenii iskolában bonyolítanak
lc délután fél 5 órai kezdettel.
A szegedi Izsó védi vasárnap a Szürketaxi kapuját. Annakidején megírta a , Délmagyarország,
hogy Izsó, a Zrinyi-KAC, a Szeged FC, majd az
FTC válogatott kapusa a Szürketaxihoz szerződőit.' A tehetséges futballista szereplésére r.eni
kerülhetett sor, mert közben a „nyakára hozták"
Kutasit', a Ferencváros kapusát és igy Izsó háttérbe szorult. Kutasi vasárnap, a Budafok ellen
„leégett" és most azután elővették Izsót a tartalékból. _A.„Volt szegedi játékos fogja védeni vasárnaD az Elektromos ellen a Szürketaxi kapuját.

Közgyűlések. Vasárnap három tisztujitó közgyűlés lesz Szegeden. A SzAK délelőtt 10 órakor,
határozatképtelenség esetén 11 órakor a Hungária-szálló sakktermeben, a Sylvánia délelőtt 10
órakor a Sárkány-vendéglő különtermében, a
SzEATC délután 4 órakor, határozatképtelenség
esetén' február 13-án a központi egyetemen lévő
klubhelyiségében tartja tisztujitását.
Miért nem vesz részt a Vasutas az országos
sulyemelőbajnoki versenyen. Vasárnapra tűzték
ki Budapestre az országos sulyemelőbajnoki versenyt, amelyre a Vasutas is benevezett abban a
reményben, ha a bajnokságot nem is tudja megszerezni,. helyezésre azonban feltétlenül számithat. A Vasutas budapesti szerepléséből azonban
nem lesz semmi, illetve a bajnoki küzdelmekben
nem vesz részt, mert a csapat egyik erőssége,
Papp, a többszörös bajnok, — Farkas István
szakosztályvezető közlése szerint —, elfoglaltsága miatt nem indulhat a versenyen. Nélküle a
Vasutasnak talán még helyezést sem sikerülne
elérni. Farkas közölte azt is, hogy február 13-án
szentelik fel a SzVSE sulyemelő országos ver.
senv keretében a Vasutas-stadion tornacsarnokát.
A nagyszabású versenyre a Szeged FC—Hungária
ligabájnoki mérkőzés után kerül sor.
Szombatig lehet nevezni a KISOK-kosáriabdabajnokságra. Diákkörökben nagy érdeklődéssel
várják az idei kosárlabdabajnoki küzdelmeket,
amelyekré a jelek szerint szerdán mar sor kerül. A bajnokságra szombat délig Lehet jelentkezni a Klauzál Gábor-gimnázium sportkörében.

RÁ DIÓ
Este 9-kor Róma leadja Wagner Az istenek
alkonya cimü operáját.
Állandó leadások Budapestről hétköznapokon.
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli harangszó. időjárásjelentés. 12 40: Hírek. 13.20: Időjelzés idöjárásjelentés 14.40: Hirek, étrend, élelmiszerárak. 16.15: Időjelzés, időjárásjelentés.
BUDAPEST T.
13.30: Hanglemezek. 17: Cigányzenekar. 18.25:
Tamás Ilona, az Operaház tagja énekel zongorakísérettel. 18.55: Krakkó. (Felolvasás. 19.25: Kétzongorás műsor. 19.55: A huszonötödik. Vidárti
hangjáték három részben. 21.30: Cigányzenekar.
22.05: Vitézi bál. Közvetítés a pesti Vigadóból.
22.30: Jazz-zenckar. 23.05: Cigányzenekar. 23 35:
A rádió szalonzenekara. 24.15: Hirek külföldi magyarok számára.
BUDAPEST II.
17: A Szoeiális Missziós Társulat előadása. ÍJ)
óra 25: Előadások. 20.10: Hanglemezek.
KÜLFÖLD.

Bécs. 19.30: Iláromfclvonásos operett. Belgrád. 20: Zene vígig. Berlin. 18: Zene végig.
Boroszló. 19.25: Zenés-dalos hétvégi est,
Brünn. 21.03: Részletek operákból. Bukarest.
19.30: Zene végig. Dcutschlandsender. 19.30:
Varieté. Droitwicfa. 21: Tarka est. Frankfurt.
1910: Zene végig. Hamburg. 20.10: Dalos. zenés tarka est. Ilflversum II. 21.15: Rádiózene- és énekkar harmonikával. Kassa. 17.40:
Magyar műsor. Lipcse. 20: Tarka zenés egybeállítás. London Reg. 22.30: Tánczene. 24
óra 30; Orgona. Milánó. 19.30: Zene. 21.50:
Egyfelvonásos. München. 19.10: Tarka est. I'ozsonv. 18: Magyar műsor. Prága. 17.55: Vidám dalos-zenés német műsor. 19.20: Indulók,
keringök. polkák Radio Paris. 10: Lemezek.
20.3<>: Tánchelyekről. '21.15: Bach, Debussy és
C'asella-míivek hegedüli. Róma. 21: Wagner:
Az' istenek alkonya, opera. Strassburg. 21.30:
Szimfonikus lemezek. Stuttgart. 20.13: Leóncavalío: Bajazzók, kétfelvonásos opera. Varsó. 20: Népzeneegyüttes.

*
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Szombat, 1938. január 5.
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Szeged sz. kir. város törvényhatósági kisgyülésétö).
1-1938. kisgv, sz ,

i i

Hirdetés*
Kihirdetem, hogy Szeged sz. kir. város tör.
vén) hatósági klsgyülése 1938 január hó 27-én tartolt rendes ülésén a következő közérdekű határozatokat hozta:
1. A városi géptelepek részérc 1938. évben
szükséges kenőanyagok szállítását vállalatba adta.
2. A városi türtőbeteggondozó intézet fck\ő.
csarnoka részérc szükséges matracok szállítását
vállalatba adta.
3. A szegedi evang. egyházközség részéve
templomépítés céljára ingyenes telket engedett át.
4. Gosztonyi
Kázmér részére
Szatymazra
gyógyszertár engedélyezését javasolta.
5. Sziklai Jenő színigazgató 1937—38. sziniIdénvre szóló vigalmiadóját átalányösszegben állapította meg.
fi* A gór. kat. egyházközség részére az 1938.
és 1939. évekre 1000. „1000 pengő lakbérsegélyt állapított meg.
T A városi szeretetház kibővítésére a törzsvagyonalapból 15.000 pengőt engedélyezett.
Ezen kisgyülési határozatok ellen a kihirdetés
megjelenését követő naptól számított 15 nap
alatt a polgármesteri hivatalban benyújtható jogorvoslatnak van helye.
Szeged sz. kir. város th. kisgyülésének 1938,
évi január hó 27-én l. ü. "

U J KÖNYVEK
IV. Somerset Maugham: örök szolgaság — Cronin:
Réztábla a kapu alatt.
Mayse Grcig: Urihölgv
állást keres — Ida Harst: Világjáró gépirókisasszony. — Vaszari Gábor: Amiről a férjek
álmodoznak
Vaszari Gábor: Ketten Párizs
ellen —' Hans Habe: Hárman a habáron át —
1>ekobra: A szerelem vámszedői

törvényhatósági

IV. Moc T.cod Raine: C?at; Ballard bosszúja
M. Goldschmidt: Krisztina svéd királvnő.

D E I M A G Y A R O R / Z A G KOLC/ONKONYVTAR
iii

GÉPHIMZÖNŐT
vidéki tanfolyamunkra
oktatónőnek felveszünk
Csepel kirendeltség, —
Széchenyi tér 17.

közgyűlésétől

1—1938. kőzgy. sz.

Szeged sz. kir. város törvényhatósági bizottsága 1938 január hó 29-én tartott rendes közgyűlésében a kővetkező közérdekű
határozatokat
hozta:
1. A közigazgatási bizottságba öt tago* válasz*
tolt.
2. A községi kötelékbe való felvételért, valamint annak kilátásba helyezéséért és az illetőségi
bizonyítványok kállitásáért szedhető dijakról alkotolt szabályrendeletet módosította.
3. Szcged-Fclsőközponton
és
Királyhalomvárostanyán heti állatvásár tartásának engedélyezését elhatározta.
4. özv. Egressy Pélerné sz. Siposs Katalin-féle
alapítvány számadását felülvizsgálta és a felelős
számadók részére a felmcntvényt megadta.
5. A városi közkórházban havidíjas kisegítő
orvosok alkalmazását elhatározta.
6. Dr, vitéz Gál Károly átokházi h. városi orvos részére fuvarátalányt állapitott meg.
T. Szeged-Kecskéstclopcn állami napközi otthonos óvoda berendezését és fenntartását elhatározta.
8. A gyámtári tőkék gyümölcsöző elhelyezését
különböző szegedi pénzintézeteknél elhatározta.
9. Néhai Ilirháger Ferenc árvatári adóstól árverésen a gyámtartalék alap javára megvásárolt
ingatlan vételárának a gyámtartalék terhére való
elszámolását és nz ingatlan egyrészérc eladását
engedélyezte.
10. Az
iparoslanoneiskolához iparművészeti
rajztnnári állást szervezett.
Ezen közgyűlési véghatározatok ellen a kihirdetés megjelenését követő naptól számitolt 15 nap
alatt a polgármesteri hivatal utján benyújtható
jogorvoslatnak van helye.
Szeged sz. kir. város th. bizottsága 1938, évi
Január hó 29-én.
Dr. Pálfy József

polgármester.

Gyümölcsfák, bokrok
cserjék, szőlővesszők
kiváló nemesi'ett fajok

nagy engedménnyel
kaphatók.
Érdeklődni lehelt

f

DELNAGYARORSZAG
k'adóhivaialáhan.

Juli-

férfi. — Winchester: Pipogya fráier. — Baxter7
Törvényen kivül. - Charteris: Kincs a tenger
qlatt. — Abbot: Az áldozat a gyilkos. — Domi.
ni fe. Hármak hatalma — Wctncrü^ IVttton Párduckarmok. — Bobérts: A Rio-Grandci száműzött

Dr. Pálfy József polgármester.

Szeged sz. kir. város

Zsigrny

anfia: Csillagos ég — Barabás Pál: Kétezerpengős

LeMóri vásár
utolsó nap,
has?nálfa ki!
G o m b h á z
C'sekonie9 iieea 3. sz.

hMJüOTvOXOit
-YJOCR&CL

Különbejáratu bútorozott uccai szoba kiadó.
Oroszlán u. 3. KalapűzLCT.

Különbejáratu csinosan
butorozott szoba kiadó
Kossuth Lajos sugárut
10, I. 3.

ijzMhel/iié
KLAUZÁL TÉR 3. SZ.
ALATT OTSZOBAS
KOMFORTOS

Ha még félárért kap
hernyóselyem
harisnyát
G o m b h á z
Csekonics ucca 3. sz.
Ncgy szoba, nagy hall
Dugonics tér 8—9. számú házban kiadó —
augusztus elsejére.
Komfortos, modern
3 SZOBÁS LAKAS
kiadó május 1. Kigyóucca 1.
Négyszobás összkomfortos lakás az Oroszlán uccai bérház második emeletén május 1re átadó. Érdeklődni
házmesternél. .
Keresek május l-re üzlethelyiséget. kettő helyiségből állót „Pontos
fizető 5" jeligérc a kiadóba.

Ctpészsegéd I. r. állandó munkára felvétetik.
Varga, Dugonics tér 2.
flDflJ-V£T€l

Ki® és nagyméretű

lOKöhályha
0,056,1

eladó.

Cim: Klauzál-tér 9.
Házfelügyelőnél
EGY

„NETTOSPRICC"
PERMETEZŐKÉSZÜLÉK
jutányos áron eladó.
Róna, Pacsirta u. 11.
VÁGOTT BAROMFI
(kóser) élelmiszer legolcsóbban özv. Weinbergerné Feketesas u.
17. sz. Friss tepertő,
kóser zsir kapható fél
hattól kezdve.
Frakk és zsakett középte.rmetre eladó. Tisza Lajos kórut 45, II.
Fialkovszkyné.

KÖZPONTI
HUSCSARNOK

uj

téli

sxalámlja

már kapható,
Rudvételaél

4.40

FRISS LIBAHÚS
tepertő, máj állandóan
kapható. Fcnerné, Valéria tér 14.
Pianino I. r. bérbeadó.
Hlrschl Testvérek, Dugonics tér.
Eladó estélyi ruha egészen uj, teveszörkabát,
rövid bunda és más női
ruhák középalakra Szilágyi ucca 4. Ugyanott
két spanyol vizsla, fél*
emelet
FRISS LIBAAPRÓLÉK
comb, melle és háj ma
este 5 óra után, vasárnap és minden nap kapható Blaunénál, Kele*
men u. 1.
tf

iTíl
•mm

Vennék Felsövárosort
vagy Rókusop kisebb
lakóházat 300Ö-4000 P
között, ami 1500 P-vel
átvehető. Szeged, Fodor
ucca 10, füszerüzlet.

L A K Á S

BÉRBEADÓ

KÉT UCCAI
és egy udvari szobiból
álló emeleti
helyiség
lépcsőházi bejárattal —
orvosi rendelőnek, iro
dónak, műteremnek alkalmas kiadó. Somogyi
u. 22, I. cin. jobbra.
Kisebb üzlethelyiséget
keresek a Kárász ucca
környékén — „Forgalmas" jeligére.
Egyszoba, konyhás, —
egeszséges, emeleti lakást keresek nagykörúton belül május 1-re
„Pontos fizető 3" jeligére.
Tiszta 2 és 3 szobás lakás májusra kiadó. Teleki ucca 17.
Háromszobás alkovos
fürdőszobás magasfóldszlnti lakás továbbá —
nagy üzlethelyiség ki
adó Somogvi ucca 21

UúrtaAlási
Q£IZFL£MQXATT

Intelligens leány bejá- 1
ró szobalánynak, bejárónőnek ajánlkozik —
mindenben
gyakorlott.
„Főzéshez értő' 5" jel-

B

é l u e g o u u ue m b n u s
pénzes levélen érkezett bélyegeket magas
áron veszem. B £ L Y E C K E R E 8 K E D É S
Dóm t é r e n .
(Iskola ueca 29.)

IGE-

Mindenes bejárónő felvétetik. Szécnenvi tér
3, I. 4.

Í AWJI E' I Ell'Tt
//»I
Ö I 4* »
Ügyes masamód vidékre kerestetik, iparig©zolványos előnyben, —
esetleg társul veszem.
Attila u. 9. Röfösüzlet.
Házmesteri állást keres kétgyermekes egye
b-mi altiszt Levelet ..Megbízható'' jeligére,
a kiadóba.

D É L M A G Y A R O R S Z Á G

Megjelenik hétfő kivételével n a p o n t 8 reggel
" Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Szrgrd: Szerkesztőség Somogyi-ucca 22, L emelet.
Telefon 23-33.
Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és jegyiroda: Aradi-ucea 8., telefon 13-06.
Nyomda: Lőw Lipót-u 9.. telefon 13 06,
Budapest: Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII,
Práter-ucca 29b.
Makó: Szerkesztőség és kiadóhivatal
Városi bérpalota (Tejpiac.) Telefon 215.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hirlajy- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged.
Felelős nvomdavezető: KLEIN SÁNDOR.

