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fl Vatikán tiltakozása
Franconál a sorozatos
légitámadások ellen
Heves

harco..

Politikai napilap
szolgálata alatt nagy tudásával, rátermettségével
és kiváló képességeivel mindenkor és kizárólag
csak a közérdeket szolgálta, az államvasutak fejlesztése és racionalizálása terén kifejtett tevékenységével hervadhatatlan erdőinket szerzett. Amikor
N'igyméllóságodnak a magyar vasulügy szolgálatában ritka odaadással, példás lelkiismeretesség-

XIV. évfolyam 64. sz
gel és önzetlenséggel kifejtett értékes és eredményes munkásságáért újból őszinte elismerésemet
és meleg köszönetemet fejezem ki, egybe í annak
a reményemnek adok kifejezést, hogy Wagyméltóságod tudását és szakértelmét a jövőben nem fogjuk nélkülözni, mert értékes tanácsaival továbbra
is szolgálni fogja a magyar közgazdaság ügyét"

a spanyol frontokon

London, március 21. Mint hire jár, a Szentszék közbelépett i i a n c o tábornok kormányánál és arra kérte a nemzetieket, hogv hagyjanak fel a köztársasági Spanyolország városainak és polgári lakosságának bombázásával. A
Szentszék közbenjárása kizárólag emberbaráti
jellegű. (MTI.)
Barcelona, március 21. A köztársasági hadügyminisztérium jelentése szerint
rendkívül
hevrs harcok folynak a harctereken, különösen
az Alcaniz Calauda-szakaszon.
Torrevelilla
elött a köztársaságiaknak sikerült feltartani a
felkelők előnyomulásuk
A hadügyminiszteri
jelentés több repülőtámadásról szántól be. A
felkelő repülők bombázták Tarragonát, Reusát
és Saeantct. A bombák nagy pusztításokat tegeztek.
A londoni spanyol köztársasági naffvkövetség
a leghatározottabban megcáfolta azt a hiresztelést. hogv a köztársasági kormánv Francéval kötendő fegyverszünet lehetőségével számoljon- •
Londoni jelentés arról szántó] be, hogy

Ax angol-olasz megegyezés
hírére enyhült a külpolitikai
helyzet
London
fokozott
tevékenységbe
kezd,
Chamberlain
nyilatkozatban
ismerteti
a kormány
politikai
vonalát — Kedden
rendkivüli
minisztertanács
foglalkozik a spanyol
helyzettel
és a cseh
kérdéssel
London, március 21. Rendkívül fontosnak
tartja az egész nemzetközi politikai világ azokat a híreket, amelyek beszámolnak arról, hogv
a római tárgyalások eredménnyel járnak. A
tárgyalások kedvező menetének bizonyítéka az
is. hogy lord P e r t h angol nagykövet tanácsadója, R e n d e l i visszatéri Londonba, valószi-

Barcelona bombázása miatt Franciaország és Anglia Francónak tiltakozó jegyzéket nyújtott átA lapok szerint Anglia ezzel
francia lépéshez.
—oOo—

csatlakozott • a

0 Máv ui elnöke:
Laner Kornél
(Scnn Ottó megvált állásától)
Budapest, március 21- A minisztertanács legutóbb) ülésén az iparügyi mlniszeer előterjesztésérc L a n e r Kornél miniszteri osztályfőnöki cimmel felruházott államvasuti
igazgatót,
az államvasutak elnökének helyetteséi, 1938.
junius végéig a/ elnöki teendők ellátásával
megbízta, illetőleg julius elsőiével az Államvasutak igazgatóságának elnökévé kinevezte, egyben dr. I m r c d y Kálmán államvasuti igazgatót. az Államvasutak elnökének állandó helyettesévé kirendelte.
Laner Kornél kinevezéséről B o r n e m i s z a
Géza iparügyi miniszter az alábbi leiratot inléz'.e
a Máv. igazgatóséigához: „Értesítem az igazgatóságot, hogy a minisztertanács folyó évi március
hó 18-án tartolt ülésében előterjesztésemre Laner
Kornél miniszteri osztályfö.iöki cimmel felruházott m. kir. államvasutigazgatót folyó cvi julius
elsejével a m. kir. államvasutak igazgatóságáriak
elnökévé kinevezte. Minthogy pedig dr. S c n n
Olló titkos tanácsos, a Máv. igazgatóságának jelenlegi elnöke egészségi állapotára való hivatkozással, már január havában kérte, hogy az elnöki teendők alól felmentsék, a minisztertanács
Laner Kornél miniszteri osztályfőnököt, az államvasutak igazgatóját az elnöki teendők ellátásával
már most megbízta. A vonatkozó kinevezési okmány tudomásulvétel és megfelelő alkalmazkodás
végett megküldöm. Büdaoest, 1938. március
hó
10-cu, Bornemisza Géza sk."
A miniszter az alábbi levelet intézte dr. S e n n
Ottóhoz:
„Amidőn Nagvniéltósáfjod őszinte sajnálatomra
bosszú évek értékes é.s eredményes munkáin után
a .Máv. kötelékéből kiválik, nem mulaszthatom el,
hogy • érdemekben gazdag mu ikássácáért meleg köszönetet ne mondjak. Közel négv évtizedes hosszú

tosítja Olaszországot, hogy fegyverkezése nem ellene irányul cs nem
célja Abesszínia clhóditása, ezzel
szemben
Olaszország
hajlandó
együttműködni Angliával
a közelkeleti, főként a palesztinai zavarok elfojtása körül, ha Anglia bebizonyítja készséget
az abesszíniai hódítás elismerésére.
Lord Pcrth nagykövet és gróf Ci'ano külügyminiszter szerdán ismét találkozik több fontot
pont megvitatása érdekében.
Az alsóház

C'iuno

lord Pcrth

nü azonban, liogy eg.v hét múlva ismét Rómában lesz. Rendeli jelentéstétel végett tért viszsza az angol fővárosba.
A megbeszélések eddigi eredményének három
pontjáról tud a Daily Trlcgraph. A lap szerint
megegyezés jött létre abban, hogy
Anglia és Olaszország együttműködik Európa békéjéért, Anglia biz-

liétfö? ülésén ííoel B a k e r és D á v i d s o n
munkáspárti képviselők megkérdezték a miniszterelnököt, vájjon folynak-e lord Perth
római angol nagykövet megbeszélései az olasz
kormánnyal és nyilatkozhat-e a miniszterelnök a haladásról.
C h a m b e r l a i n miniszterelnök igy feleli:
A megbeszélések jelenleg folynak, a római angol nagykövet ismét tanácskozott az olasz külügyminiszterrel és a tanácskozások során sikerült haladást elérni.

csütörtökön nyilatkozik
az angol kormány politikájáról
London, március 21. Az alsóházban G h a inb o r 1 a i n miniszterelnök A.t 11 c c őrnagy
kérdésére kijelentette, hogy reméli, rövidesen,
valószínűleg csütörtökön nyilatkozhat a kormány politikájáról, tekintettel a nemzetközi
helyzetre.
— Ausztria jövendő helyzetét a Népszövetséggel szemben kétségtelenül meg kell fontolni, de nem látok okot arra — mondotta —, miért vesse fel ezt a kérdést az angol kormány.
K o x és II c n d c r s ó n kérdésére ki jelentette Chamberlain, hogy az angol kormánv jelenleg vizsgálja a szovjetkorhiánv
javaslatát,
amely szerint hivják össze értekezletre a nagyobb hatalmakat Ausztria megszállásának
megbeszélése cél iából. Do nem hailandó előre
állástfoglalni, valamely állalános jellegű nyilatkozat tekintetében, amelyet rövidesen az angol kormánv nevében a helyzetben előállóit
számos kérdésről tenni fog.

hozzátenni valóin. Chamberlain a képviselőnőnek kijelentette, hogy Anglia kötelességei Csehszlovákiával szemben ugyanazok, mint bármely más népszövetségi taggal szemben.

Rendkivüli minisztertanács
London, március 21. A kabinet albizottsága
hétfőn délután az alsóházban áttekintette a
nemzetközi helyzetet é.s kedden újból tanácskozik. A kormány kedden rendkivüli minisztertanácsot tart.

Németország garantálta
Angliának Csehszlovákia
függetlenségét

L y o n s , Ausztrália miniszterelnöke a legA d a ni s : Ha jlandó-e a miniszterelnök küutóbbi minisztertanács utáni kijelentette, hogy
lön biztosítékot adni Csehszlovákia függetlenG h a m 1) c r 1 a i n angol miniszterelnök közölsége védelmében?
te Ausztrália kormányával, hogv
Németország biztosítékokat nyújtott a csehszlovák KözC h a m b e r l a i n : AVilkinson képviselőnőnek hasonló kérdésre adott válaszomhoz nincs 1 társaság crinthetctlcnsc£ tekintetében L n n t k
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következtében az európai feszültség jelentékenyen enyhült.

re szerint a megbeszéléseken külpolitikai kérdések és uz ország biztonsága került szóba.

Fonfos megbeszélések Párisban

„4 feszültség enyhüli"

Páris, március 21. Leon B t u i n francia miniszterelnök vasárnap megbeszélést folytatott a
Franria Bank elnökével, Fournici vei. ezért ismét napirendre került egyesek szerint az aranykészlet uj alapon való fclbecsüléséiu-k u terve.
A francia miniszterelnök vasárnap megbeszélést folytatott D a l a d i e r nemzetvédelmi,
P a u l B o n c o u r külügyi
és v i n c e n l A u r i o l táreanélküli miniszterrel. Az Oeuv-

Páris, március 21. Párisban hétfőn esle bizakodóan ilélik iríeg a nemzetközi helvzet kilátásait. A Temps megállapítja, hogy 'általában a
feszültség kissé enyhült.
A Paris Soirban S a u e r w e i n ugv tudja,
hogy Franciaország erélyesen tanácsolja Csehszlovákiának. hogv a szudeta németek kérdéseben a békülékenység utján menjen rj a legvégső határig.

Tavaszi kabátok,
P. Reich
Erzsi

r i á s i v á l a s x t é k b a n
kosztümök óValó
Könyvek
érvényesek
gécíieBy, ,éf,7 w
cégnél ?
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"
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Megszűnt Ausztria
népszövetségi
tagsága
Svágc

deklarációt

adott

Ki országa

Becs, március 21. 'Ausztriában nagy erővel
feszülnek az április 10-i szavazásra. Hitler a
népszavazásig rendelkezésre álló három hetét
arra használja, hogy bejárja az egyesitett birodalom minden részét és mindenütt beszedet
mond. Április 10-cn ugyanis — mint ismeretes — , n e m c s a k A u s z t r i á b a n , h a n e m a régi bi-

rodalom területén ls leadja szavazatát a lakosság. Hozzávetőleges
számitások szerint
mintegy 50—55 millió szavazónak kell április
10-éb az urnákhoz járulnia.
Hitler először a régi birodalom területén
mond beszédeket, április 3-tól 10-ig pedig
Ausztria tartományainak székvárosait keresi
fel. Utolsó beszédét a kancellár a szavazás elölti
este, április 9-én Bécsben mondja el. Ezen a
napon nemzeti ünnep lesz a német birodalomban.
Grác óriási előkészületeket tesz Hitler fogadására.
|
Ausztriában jelenleg háromszáz- p
ezer német birodalmi katona tartózkodik.

Uiniízer bíboros beszéde
Vnnilzer bíboros vasárnap beszédet mondott
a Stefansdómban, amelyet zsúfolásig megtöltött a hívek serege. Beszédében a pászlorlevélhen már lefektetett gondolatot hangsúlyozta:
„Adjátok meg az Istennek, ami Istené és a császárnak, ami a császáré.'' Szólott a hcrcegérsek a lelki feszültségekről és a kötelességekről,
a katolikusok kötelességeiről.
(

A windsori herceg
Neumann professzor és
Louls Rofschild szabadonbocsáftásál hérl Hitlertől
Bécs. március 21. A letartóztatott dr. héthárs)
N e u m a n n Henrik, a világhírű egyetemi tanár és báró R o t s c h i l d I.ouis sorsáról ntég
mindig nincsen pozitív hir. A párisi Matin jelentése szerint a windsori herceg levelel irt Hitlernek, akitől azt kérte, hogv Neumann pro-

függetlenségéről

fesszort cs Botscliild bárót engedje szabadon.
Megkezdődött a régi Dollíuss-Schuschniggkormányzat alatt elitéit nemzeti szocialisták
rehabilitálása. A németországi westerhefti községtanács elhatározta, hogy
Plaettáról,
akit Dollfuss meggyilkolása miatt kivégeztek,
valamint Holzwebcrről uccál nevezzenek el

„Miután Auszfrla önálló állam
léfe megszűnt . .
Páris, március 21. Az Havas Iroda jelenti
Genfből: A Népszövetség főtitkársága a német
kormánytól jegyzéket kapott, amelyben közli,
hogy miután Ausztria önálló állami léte megszűnt. ezért a jövőben Ausztriát ncm lehet a
Népszövetség tagjának tekinteni.

Hitler római uffa
Róma, március 21. Rómában, Nápolyban és
Firenzében nagyban folynak az előkészületek
Hitler fogadására. A városok feldíszítésére alakult bizottságok gróf C i a n o külügyminiszter
vezetésével dolgoznak. Ciano dönt a diszitcsi
tervezetek elfogadása felett. Csaknem elkészült
az ostiai pályaudvartól a Szent Pál-kapuig vezető 50 méter széles ut, amelyet Hitlerről neveznek el. Hitlert kivilágítás és zászlóerdn fogadja a pályudvar és a Szent Pál-kapu közölt.
A királyi palotában azokat a szobákat készítették elő számára, amelyeknek ablakából a
legszebb kilátás nyílik Rómára.
A lapok értesülése szerint a katonai díszfelvonuláson résztvesz a véderő valamennyi fegyverneme, a fasiszta ntilicia cs az if júsági szer-©
vezetek. A díszfelvonuláson 400 ágvu, 400 tank
is részt vesz.. Ez lesz az olasz hadsereg legnagyobb diszfelvonulása.

Dollfoss özvegye Svájcban
Bern, március 21. Lapjelcntés szerint Dollfuss özvegye Luganoha érkezett, majd Freiburgba utazott, ahol gyermekeit intézetben helyezte el.

Svak eréüyes deklarációja
függetlenségének biztosításáról
»Mejjnyuglalésl kaptunk minden oldalról, — a svájci nép
mindenkivel szemben tiszteletben tarlatja függetlenségét
és integritását
Bern. március 21. A szövetségi kamarák márciusi ülésszakának megnyitó ülésen B a u r n á n
szövetségi elnök német nyelven, P i 1 e l szövetségi tanácsos francia nyelven cs M o t t a
szövetségi tanácsos olasz nyelven nyilatkozatott telt a népszövetségi tanács, a szövetségi tanács, a szövetségi államok nevében. A nyilatkozatban Ausztria önálló nemzeti létének megszűntével kapcsolatban a következő kijelentéseket telték:

— Az a változás, amely a legutóbbi napokban Európa politikai térképén történt, ncm
járhat azzal az elhatározással, hogy bármi módon veszélyeztesse Svájc politikai helyzetét, ellenkezőleg, még jobban beigazolódott, bogy
Svájc függetlenségére cs semlegességére ma
még inkább szükség van, mint valaha az európai egyensúly fenntartására- Erre alapos megnyugtatást kaptunk minden oldalról. Ennek a
megnyugtatásnak értéke vitathatatlan. Három

KOLCSűn

is «<I fényképezőgépet

LIEBMANN

fotoszaküzlet, Keiemenucca 12.

szomszédunk egyike sem kívánhatja, hogy
Sxájc eltűnjék. Évszázados hivatásunk, hogy
Svátc Európa minden nemzete érdekében őrködjék az Alpok átjárói felett. A svájci nép cl
van tökélve, hogv teljesítse ezt a hivatást. Egvhangú cs megrendithetetlen az az elhatározó *
sa. hogv függetlenségét szükség esetén még véráldozatok árán is tiszteletben tartatja, mai területi integritása ellen iránypló minden akció
kárhozatos támadás a nemzetközi jog ellen- A
svájci nép egységes és a jövőben 'is egységesnek kell maradnia abban az akaratban, liogy
bárkivel szemben is szükség esetén utolsó leheletéig megvédi hazáját.

Masirevics londoni
követet felmentették
London, március 21. A kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére M a s i r e v i c s Szilárd rendkívüli követ és meghatalmazott minisztert. a londoni magyar követség vezetőjét,
a brit birodalomra terjedő követi megbízás
alól fölmentette.
—oOo—

Zárt aitók mögött
tárgvaliák Szálasi és
gróf Széchenyi izgatási
ügyét
Budapest, március 21. 'A budapesti törvényszék P á 1 f y-tanácsa hétfőn kezdte tárgyalni
S z á l a s i Ferenc és gróf S z. é e h e n y i La jog
izgatási. bűnügyét. A két vádlott szürke ruhában és zöld ingben jelent meg. Kiderült, hogy
Széchenyinek ezer hold földje van Erdöcsokonyán.
A tárgyalás megnyitása után a törvényszék'
az ügyész indítványára elhatározta, hogy a
pert mindvégig zárt ajtók mögött tárgyalja,
mert a vád tárgyává tett röpiratok alkalmasak"
arra. bogv veszélyeztessék az ország gazdasági
életének hitelét és külpolitikai szempontjaitA tárgyalást zárt ajtók mögött folytattál?
délután is.
—oOo—

Pótválasztás
Lovasberényhen

Lovösberény,
március 21. A lovasberénvl
kerületben vasárnap folyt le a választás. Hubai/ Kálmán a németajkú községek támogatásával és rendkívüli agitáció után 5297 szavazattal egyelőre az első helyre került, Fitz
Antal kereszténypárti 3848, Nagy Ferenc kisgazdapárti 3094 és Sigrau_ Antal nemhivatalos kormánypárti jelölt 2725 szavazatot kapott. Minthogy egyik jelölt sem szerezte meg
az abszolút többséget.
Hubav és Fitz közötta iövő vasárnap p<itrálasztás
les*.
Nagy Ferenc ós Eckhardt Tibor a következő
nyilt levelet intézte a lovasbercnyi válasitókerülof polgáraihoz.
„A Független Kisgazda-, Földtnives- és
Polgári Párt felkéri mindazokat, akik a páft
hívei, vagy Nagv Ferencre adták szavazatukat. hogv a vasárnap megtartandó pótválasztáson szavazatukat
valamennyien
feltétlenül
szívvel és lélekkel a" Egyesült
Keresztény
Párt ielöliiére.
dr. Fitz Artúrra
«idiák
le.
Annál is inkább szükség van erre. meri a 2
Egyesült Keresztény Párti támogatásával a
független
kisgazdai Arsddalom
testvérpárt ját
segítik győzelemre."
—

—
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Aranya!, ezüstül, brilliáns ékszer!, evőeszköz!, márkás kar és zsebórái, nászafándékot előlen nélkül vásárolhat ABC
és Nemzeti Takarékosság könyvecskékre
T ó t h ó r á s n á l . Kárász ucca 13.
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Magyarországot semmiben sem érinfhetik
a szomszéd országokban lezajlott események"
99

A képviselőház befejezíe a kultuszminiszter! javaslatok tárgyalását
Budapest, március 21. A képviselőház hétföu tovább tárgyalta a kultuszrainiszteri javaslatokat, Vitéz Árpád volt az első felszólaló. A tanítóképzés kérdésével foglalkozott
Az iskolai növelés nem elég, hozzá kell járulni a fiatalság neveléséhez a családnak is.
Vitéz Martstkényi
Imre arról beszélt, hogy
a régi iskolai szellem következménye volt,
hogv a keresztény magyar ifiuság nem tudott
elhelyezkedni a jobban fundált állásokban.
Ezután arról beszélt, liogy egyesek
pánikhangulatot
igyekeznek kelteni a gazdasági
életbon.
Magyarországon
a magyar
"állampolgárokéit
semmiben sem
érinthetik
a szomszéd
orszánol-ban
lezajlott
események.
— Lelketlen,
hazafiatlan
eljárás
mnikpszirhozlst elehintevi
a gazdasági, életben. Azok,
akik ezeket az álhireket terjesztik, olyan eseményeket idézhetnek elő, amelvek elsősorban
a hirek terjesztőinek árthatnak. Hogy a keresztény ós tanult elem elhelyezkedést akar
biztosítani magának ebben az országban, az
természetes
folyamat és nem ok arra,
hogy
bárki is idegeskedjék
és pánikhangulatot
teremtsen.
— A keresztény maevar fiatalságnak azonban — folytatta — fel kell készülnie
ahhoz,
hogy a reá ráró pozíciókat, elfoglalja,
mert
heylrehozhatatlan
károk származhatnak
abból. ha kvalifikálatlan,
érdemtelen
emberek
kerülnek ezekbe a
nozic'ókba.
Klein Antal volt a következő felszólaló.
Az a beállítás, hogv a keresztény magvar ifiusác: elhelyezkedése a jobboldali politika követelése lenne, tévedés, mert ezt. a fontos problémát vny a jobb. mint a baloldal
egyformán kívánja megoldani, ez egyetemes nemzeti
érdek.
Klein Antal ezután iey folytatta:
— Pintér László már
leszögezte azt a
fényt, hogv a német ksebbség
hü a magyar
állameszméhez.
Amit ő a nyugatmagvarorszáai
végekről megállapított, ugvanaz megáll api tlmtó a tolnamenyei, svábsáeról is. amely továbbra is a köteles hűséggel viseltetik a magyar
állam iránt, bármilyen változásokat hoztak is
a közelmúlt napok a külföldön. Ezzel kapcsolatban bizonyos pámkhirekről ís beszéltek,
amelvekrc vonatkozólag Darányi miniszterelnök kijelentette, hogy
a jelenlegi
külpolitikai
események
semmiféle befolyással
nincsenek
a
magyar
belpolitikára.
— Én Magyarországon — folytatta — egy
népszigetnek vagyok a képviselője és ezen a
népszigeten lakó németség semmi
körülmények között, nem hajlandó, nem hajlamos
olyan
irányzatot
követni, vagy
képviselni,
amely
ettől a hazától, ettől a nemzettől bánni,
tekintetben el akarná
tántorítani.
Hóman

Bálint

kultuszminiszter

válaszolt az elhangzott felszólalásokra.
— Nem engedhetünk abból az elvből, hogy
miként más államok kötelékeiben élő magyar
test véreinknek, ugv a magyar állam kötelékében élő idegenajku honfitársainknak clvitatBELVAROSI MOZI
M a q d á t
KORZÓ MOZI

Ma is holnap is
k i c s a o f á k
Mától péntekig

Vsharszárnyakon
Ecy repülőkapitány kalandos regénye.
Főszereplők: Willy FritscJi, Olga. Tschcchoua
és Jákob Tittko.

hatatlan emberi joguk anyanyelvük,
hagyományaik és népi kultúrájúk
fenntartása
és ápolása, — mondotta. Erőszakos
eszközök
alkalmazásával még soha senkii nem tettek
egy
nemzet fiává. (Helyeslés.) Hangoztatta a miniszter. hogy a beolvadás
az együttélés
és a
nemzeti sorsközösség
természetes
következménye, amiben erőszaknak, iskolakénvszcrnek
sem ilyen ré6ze nem volt és nincs.
A miniszter ezután demagógiának minősítette a fővárosnak az általános
tandíjmentességre vonatkozó intézkedését.
Kéthly Anna: Az egész főváros demagóg?
Hóman kultuszminiszter: Az egész
fővárosban érvényesül a demagógia,
amikor
ezt
a
rendeletet
megcsinálták.
Propper Sándor: Ezt a kereszténypárt is kikéri magának!
Hóman Bálint: Az egész törvényhatóság
behódolt a demagógiának.
Propper Sándor: Mit szól ehhez Zsitvay?
Hóman kultuszminiszter tiltakozott Kéthly
Annának ama beállítása ellen, mintha a szegény gyermekeket nz iskolában elnyomnák.
Malasits Géza: És az is, hogy az apa miminiszter —, hogy ilyen tanitó nem létezik.
lyen párthoz
tartozik.
Hóman Bálint kultuszminiszter: A
jövő- Ha. mégis van ilyen tanitó, az gazember.
ben sem vagv ok hajlandó a lusta, tehetségteA kultuszminiszter igy fejezte bc beszédét:
len gyermekeket az iskolában bármilyen ked— Az uj tanintézeteknek éppen ugy, mint
vezményben részesíteni.
a régieknek, a nemzeti eszmére, a vallásos
— Kéthly Anna képviselőtársam — folytat- ' gondolatra, a keresztény erkölcsre, az állampolta a miniszter — ismételten nem levő ellen- i gári öntudatra, egyszóval a magyar clctre
téteket igyekezett konstruálni.
Hivatkozott
nevelő intézményeknek kell lcnniök.
egy tanítóra annak igazolására, hogy a neEzután áttértek a két javaslat részlei es vigyedik elemiben elnyomják a tehetséges szetájára. A cimhez Kéthly Anna szólt hozzá.
gény gyermekeket: A tanitó nevét Kéthly kép- Szerinte az utókor állapítja majd meg. hogy
viselőtársam nem volt hajlandó közölni. Ez a oz a javaslat nem felel meg azoknak a kívádemagógia
legcsunyább
formája.
nalmaknak, amelyeket hozzáfűztek.
Kéthly Anna kinirult arccal kiáltotta a
Mózes Sándor gyakorlati irányú mezőgazdakultuszminiszter felé:
sági
iskolák felállítását kérte.
— A miniszter ur éppen, olyan
demagóg,
Hóman miniszter válaszában kijelentette: a
ha jóhiszeműségemet
kétségbevonja.
(Nagy
közelmúltban intézkedéseket tett. hogv a, mezaj.)
zőgazdasági szakoktatásban gyakorlati cs elHómon Bálint kultuszminiszter: A tények
elferdítése szerintem demagógia.
. méleti szempontok érvényesüljenek.
Kéthly Anna: Szerintem is. A miniszter ur
Két. órára a részletes vitával végzeti.„ Ház,
részéről történik ez. (Nagv zaj.)
a kultuszminiszter által beterjesztett két ja— Meggyőződésem — folytatta a kultusz- vaslatot elfogadta.

Csempészett textilcikkekéri
29 emberi 44 ezer pengő
pénzbüntetésre ítéltek
A jövedéki biróság hétfőn bizonyitást rendelt el
zott volna 'megfizetni, de a vásárlók között
(A Déhnagyarbrszág
munkatársától.)
Éris akadt, aki t'zezer pengő büntetést
kapott,
dekes jövedéki kihágási ügyet tárgyalt hétfőn
a legkisebb büntetés 114 pengő tolt, mig a
dr. Berze Árpád törvényszéki
tanácselnök,
legtöbbjét 4—5—600 pengőre Ítélték a büntcjövedéki biró. Huszonkilenc szegedi lakos —
tőparanccsal. A vádlottak a büntetőparancslegtöbbnyire nők — került a vádlottak padjára azéit, mert Kai ser Pál szegedi kocsikísé- nak ellentmondottak és tárgyalást kértek, igy
kelült a jövedéki biróság elé hétfőn délelőtt
rőtől csempészett
árut vásárolt,
Kaiscr az
egyik szegedi vállalat alkalmazásában állott . a vádlottak serege.
és a vállalat teherautójával gyakran utazót t.
Kihallgatta a biróság Kaiserí, aki elmonOlaszországba áruval, a vád szerint az. ott vádotta, hogy amikor első alkalmakkor járt
sárolt textilféléket Szegeden továbbadta. A
Olaszországban, a saját számára vásáfolt vamegállapítások szerint körülbelül
hatvanszor
lami csekélységet és azt a határon minden
járt 1932-től kezdődőleg
Olaszországba
és
további nélkül átengedték, még mondták ig,
majd minden alkalommal hozott magával se- hoev ilven osekélvséget. nvucodtun behozhat.
lyeminget,
teritélt. kézimunkát,
sezlontakaróItthon Szegeden több ismerőse látta ezeket a
kat és egyéhb textilcikkeket,
A dolog kiderült, holmikat és ekkor történt, többen arra kérés a megindult nyomozás során huszonkilenc
ték, hogyha legközelebb megint Olaszországszogedi lakosról állapították meg, hegy a
ban idr, hozzon nekik is bizonyos holnnkit.
csempészett: árubél vásárolt.
Mintán nem akarta ismerőseinek megtagadni
kérését, valóban hozott is textilféléket, azonA iövedéki láró.-áe nennég varémeiülv"lik
ban ezekkel nem nverészkeÓQtt, ióval olcsóbellen hüntetőparawsot.
hoc-áHott ki és a vádban adta át, mint amennyiben itthon azok
lottakra összesen körülbelül nerhivénezer
penkerülnek. Hangoztatta, bogv jószirüséoének
az
aő pénzbüntetést
szabott ki, ebből egymaga
lett, amikor engedett ismerősei kéKaiser körülbelül tizenegyezer pengőt tarto- áldozata
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lésének fe textilféléket hozott Szegedre.
A többi vádlott sorra tagidta
bűnösségét.
Azzal védekeztek szinte kivétel nélkül, nem
tudtak
orról, Inlogy ezeket
a cikkeketKaiser
átcsempészte,
különben is a forgalmi értéknek HMgfctefő áron vettek meg mindent és igy
még esak gyanús sem lehetett nekik a dolog.
A bíróság nem hozott a monstreügyben Ítéletet, hanem a védők: dr. Zsoldos
Gusztáv,

dr. Palócz
Sándor, dr. Polítzer
Dezső, dr.
Huuyady János, dr. Hoffmann
Ferenc, dr.
Gyárfás
Zoltán, dr. Kemény László, dr. Szögi
Géza kérelmére bizony.tást
rendeli el arra vonatkozólag, hogy tudhattak-e a vádlottak a
textilneműéi® csempészett voltáról. A védelem
az értékelést is kifogásolta, ezért erre vonatkozólag a biróság szakértők meghallgatását rendelte el.

„A magyar léleknek
találkoznia kell a sorsdöntő
időkben,
ez adja meg a nemzet létjogosultságát, a felekezeli békességet, az egyenlő jogokat és az egyenlő
kötelességeket"
Szabó református esperes nagy beszéde a magyar sorskérdésról
(A Délmagyarország munkatársától.) 'A' szegedi református asszonyok Lórántft'v Zsuzsanna Egyesülete vasárnap délután nagy közönség elótt műsoros szeretetvendégséget tartott a
Fiszaban. Az egyes nagysikerű műsorszámok
atárr S z a b ó Imre budapesti református esperes nagy figyelemmel kisért beszédet monodlt
.1 magyar sorskérdésekról a legutóbbi európai
eseményekkel kapcsolatban, beállítva a kérdést
a történelmi tanulságokba
Szabó esperes beszéde a megjelentekre m é h hatást gyakorolt
és előadása során töhb alkalommal
kísérte
megállapításait az együttérzés és a tetszés tapsa.
S z a b ó esperes azzal kezdte beszédet, hogy
valójában csak most kezdődik i magvar sors igazi hivatása. Le kell vonnunk n tanulságokat a vltágrt.eményfklMÍI most, amikor egy nép ugy hull
bele a másikbí, mint egy lehulló meteor.
— Századokon keresztül egymás mellett éltünk
Ausztriával — néha küzdelemben, sokáig jó szomszédi, egvmásrautalt barátságba© — folytatta —,
dc valójában sohtisem tudtuk megérteni Ausztriát
rá mégis mindig oly lovagiasak voltunk vele És
most Ausztria nincs többé, a kétfejű sas belehullott a tüzes horogkeresztbe. És mi mégis tanácstalanul állnánk hivatásunkkal a minket körülfogó
szláv és germán tenger közepén! Mint a magyar
történelembe í annyiszor,
a tüzes kérdőjel megint fel van Írva a
magyar égre és ekkor világit a legtiizesrhben ez a kérdőjel: van-e ínég a
magyarságnak létjogosultsága Európában??
— Ez a kérdés állott immár ezeréve mhidon
nagy magyar lélek előtt. ez. a kérdés mindig viszs/ta-visszalért. Ezt a kérdést találta itt I. István
király is. amikor választani kellett: Rónia vagy
Hizán". És ezt a kérdéseket olv©ssa most is a
magyar, mi létjogosultsága van ennek a '.©épnek ís
e kérdés láttára az Ifjaknak fa férliakká kell lenniük és e nagy küzdelemben el ket! homályosodnia a saját külön kérdéseknek, magyar férfiakra van szükség, helvt állni a hivatás teljesítésében.
Szabó esperes most hivatkozott Kossuth és Szérhenvl példájára, akik a sorsdöntő időkben egymással szembe kerültek. Ml.idig visszatért ez a
kísértés i magyarság életében — folytatta —. a
nemzet egyik része jobbra, a másik része balra
bűzött és ebben a kettéválásban önnön lelke szakadt szét. És azt is mutatja a történelem, bogy
.iiindig valami magasabb erő. vtlami nagv küldetés ulján talált rá végül is a hetyeg, a jé© útra,
mert legjobbjaira a legnehezebb időkben ncm hallgatott.
Csak az üszkös romokon találkozhatna össze a két szétszakadt fél, hogr
a pusztulás láttán keservesen egyittt
sírjon?

„

A döntő kérdés most is az.: falálkojdiatik'-e a kél
nagv lelkiség: a Kossulhé rs a Széchenyié.
— Nézzetek: mi vár a meghasonlott nemzetekre,
— folytatta áttüzesedett sz.©vakkal. Nézzetek SpaII> "lorszáara ÉS nézzeirk Ausztriára, amelynek
l'lkr kettéhasadt és nine* töhlié hatalom, amely
függetlenségét és ünállü-ácát biztosítani tudná!

Ha uj térképek készülnének, amelyeket nem a szuverenitások, de fajszempontok döntenének el, akkor eldőlt a
kérdés, esak a kossnthi és a széehenyi-i lélek találkozásából virágzik ki
egészséget és életet adó jövőnk)
— Az a hivatásteljesités azonba© a nemzetnek
önmagával való kibékiilését is jelenti. Az a gondolat hozz© meg
a felekezeti békességet, az egyenlő jogokkal és egyenlő kötelességekkel való találkozást Krisztus igéiben.
És e goudolatban vállalniok kell velünk együtt a
magyar sorsot azoknak is, akik velünk együtt szerezlek jólétet maguknak. Ne hívjunk külföldről
segítséget és ne menjünk külföldre értük (sokáig
tarló taps), mert ezt még mindig nagyon drágán
fizettük meg! Oondoljátok el, rettenetes sors volna. ha n magyarság más testbe volna beoltva.
Csak névtelenül és elfelejtve élhetne tovább ez a
nép.
— Végül világos a történelmi tanulság: esak
életképes nemzeteknek van
létjogosultságuk. És
ha c két lélek találkozik, nem kell bizonyítani,
bogv a magyar életnek van hivatása cs létjogosultsága?
Ma azi kell látnunk, hogy egv nemzet
annyit ér, mint amennyit fegyveres
erőben képvisel, — hisszük azonban
rendületlenül, hogy jönni r«g egy jobb
kor. jönni fog, mert jönni kell. amely,
ben kittljesiilhet Isten országa,
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ric Mi esak magyar szuverenitásunk alatt tudjuk
kifejteni nemzeti létünket, — fejezte be mély
hatást keltett beszédet Szabó esperes — és ezekben a nehéz időkben, most vállalni a magyar sorsot. ez a történelmi hősiesség és rendíthetetlen
kötelesség.
A megjelentek percekig lelkes tapssal köszönlőtték Szabó esperes izzó magyarságú nagyhatásn
beszédét.

n szabadtéri játékok
előkészítése

Janovics Jenő a polgármesternél

i
7A Délmagyarország
munka társától.)'
Dr.
Janovics
Jenő. a szabadtéri játékok művészeti
vezetője hétfőn Szegedre érkezett és részletesen beszámolt dr. Pálfy József polgármesternek az idei játékokra vonatkozó tárgyalásokról. amelyek legnagyobbrészt bc is fejeződtek már. Janovics megbeszélte a polgármesterrel a szabadtéri előadások egyéb részleteit és
a megbeszélésen jelen volt dr. vitéz
Szabó
Géza tanácsnok, a játékok adminisztratív vezetője, dr. Szekerke
Lajos
tiszti
főügyész,
aki a szerződéseket készíti el. Később megjelent a polgármesternél és résztvett a megbeszéléseken dr. vitéz Shi*oy K á l m á n országgyűlési képviselő is.
A tanácskozáson szóbakerült' a propagandakérdés egyik-másik részlete is. Dr. Janovics
Jenő néhány iiarves plakáttervet is hozott magával. A tervek közül kettőt
kiválasztottak
és ezeket hamarosan elkészíttetik. A polgármester a megbeszélés után kijelentette, bogy
a szabadtéri bizottságot most nem hívja öszsze. mert nincs olvan részlete ezidőszerint »
játékok előkészítésének, amely a bizottság ele
tartozna.
_
_
.
Janovics kedden este utazik vissza. Budapestre és macával viszi a leszerződtetett művészek parafált szerződéseit is.
—oOo—

Ismét elfogták
és elitélték az ismert
szegedi nevekkel
pumpoló leányt

7A Délmagyarország
munkatársától)
'A
rendőrség évek óta küzdelmet viv egy jócsaládból való szegedi leánnyal, aki
sorozatos
csalásokat követ el ismert szegedi urak nevében. Hódossy
Júliát többizben el is ítélték,
— cz nz ország Ígérve van és Tsfen ígéreteiért
de a büntetések sem javították meg. alighogy
mindig helvt állott! II© a kis nemzeteknek •ion© szabadon mozoghatott, újból elkezdette apró
lett volna létjogosultsága, akkor a magyar ncm- szélhámosságait. Hódossv J ú l i a hivatalokban
zclnck nz isteni gondoskodásban kellene kételkcdés köztisztviselő családoknál tesz látogatáso; ; ^ S f l F 3 ? ® fiTT*]1TZjtjdái Mirá1".* S"tétiStteV.
kat. ezek között is éppen a rendőrtisztek és
a rendőrök hozzátartozóit tünteti ki. Előkelő
urakra történt hivatkozás után
rendszerint
azt a mesét adja elő, hogv édesapja, aki vasúti mérnök volt, ncm kap nyugdijat, édesanyja viszont súlyosan megbetegedett és szanatóriumba kellene szállítani, azonban nincs pénzük az útiköltségre. Magát gináziumj tanulónak. vagy tanitóképezdésnek mondja és olynii
megható módon viselkedik, hogy mindenki
beugrik neki. A napokban a városházát „tarh á l t a " végig ée a csinos Icám nak majd minSimán Erzsébet:
Gergely lányok V. emelet
dönki adott egy-két. pengőt. Ugyancsak több'
Rachmanova:
Halhatatlan szerelmes.
rendőr lakásán is megfordul! és az asszonyok
Just Béla: Hajnali kettő.
megszánva a szerencsétlen leányt, sok ruJlflval
ajándékozták meg. Sokszor azi a mesét adja
Török
Rezső:
Péntek Rczi.
elő.
hogv tandíjra kellene a pénz. mert másTherne Smith:
A szőke kísértőt.
különben nem tudja befejezni tanulmányait,
Wilhelm Weldin: Arthur fut az élet után
vagv haldokló édesanyjához szeretne utazni
Roberts:
A bánya ördögei.
vidékre.
Packard:
A sárkány torkában.
A rendőrség hétfőtt Ismét elfogta
HóddfMignon G. Eberhardt:
Áz elhagyott vasy Júliát, aki bevallotta apró szélhámosságait
dászlak.
és azt is elmondotta, hogy mestersége
igen
jól jövedelmezett,
naponta hét-nyolc pengőt
E. S. Holding:
Aki visszalép az életbe.
sikerült
összegyűjtenie.
Hódossv Júliát, a
Arthur Plummer:
Árnyak a ködben.
rendőrbiró elé vezették, aki nyolcnapi elzárással suitotta.

UJ KÖNYVEK
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kölcsönkönyvtárában
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autószerencsétlenség
a színház elölt

Egy szabadnapos próbarendőri
elütött az autó
(A Délnmgyarország
munkatársától.)
Hétfőn délben súlyos autószerencsétlenség törtónt a szinliáz sarkán. Á Lőwv-féle fürésztc1"P személyautója elütötte Bodrony
József
27 eszé'ndőe szabadnapos próbaréndőrt, aki
kerékpáron igyekezett a szinliáz és a Belvárosi Mozi között elvezető útvonalon a Steí inia-eétány felé. Az autó sofőrje, Temkó GéJ, az elütött
embert a kocsiba emelte és
nyomban a közkórházba
vitte,
ahol megállapították, hogy súlyos sérüléseket szenvedett,
így többek között agyrázkódást is. A rendörségen nyomban kihallgatták a sofőrt, aki
Ugadta bűnösségét
és elmondotta, hogy a
¿zerenosótlenségot
a rendőr
vigyázatlansága
Űzte előm A rendőr ugyanis, a sofőr előadá- a szerint, előtte fordult be a sarkon és haladt egy-két lépést, a Stefánia felé, az autó
pedig mögötte volt. A rendőr ezután hirtelen jobbra rántotta a kerékpár kormányát,
uiiptha vissza akart volna fordulni és ezzel
szinte
ráhajtott
az autó
hűtőjére,
amelyről
azután ugy a kerékpár, mint a rendőr lepattant. A sofőr, védekezése szerint nyomban
megállította a kocsit és igy nagyobb szerenrsétlenség nem történt. A szerencsétlenül járt
rendőr a közkórházban visszanyerte eszméletét. -Az eljárás folyik.
—oOo—•

Kedvezményes
tenyészállatokat kapnak
a szegedi gazdák
(A Dálmagyarország
munkatársától.)
Állattenyésztésünk fellendítése érdekében már
évek óta különböző tenyészállatokat kapnak
a vidéki gazdák. A minisztérium a , napokban
értesítette a gazdasági felügyelőséget az akcióról és közölte, hogy a szegedi állattenyésztő gazdáknak milyen fajta tenyészállatokból
hány darab áll a rendelkezésére. A gazdák . a
gazdasági felügyelőségnél jelentik be igényeiket, amely a mezőgazdasági kiállításon megvásárolja az állatot. A kiállítási árnak nagyobb részét a gazdasági felügyelőség téríti
meg és csak kis összeg esik a gazdára. Ennek
folytán nagyon sok az igénylés. A miniszter
11 kost engedélyezett a szegedi gazdáknak,
ezzel szemben már eddig is 80 igénylés történt, ugy hogv Zilahy
Kiss Tibor gazdasági
főfelügyelő 75 kost kért
a szegedi gazdák
számára,. A kosok ára 120 pengő, amelyből
80 pengőt az állam fizet, a gazda gyapjasán
kapja a kost, úgyhogy, ha a gvapjut értékesiti, alig 20 pengőjébe kerül a kos. Ezenkívül öt him mangalica ós két bergshirei sertést
is kapnak a szegedi gazdák, az elsőnél 70 pengőt, az utóbbinál 80 pengőt térit meg az állam a kiállítási árból. A kedvezményes áron
beszerezhető
tenyészállatok közül nem hiányoznak a különböző fajbaromfiak sem,
amikre szinten nagyon sok igénylés történt.
Ugyancsak áljami akció révéu 15 darab
tözrskönyvezett siomentháli üszőt hoznak a
Dunántúlról a szegedi gazdáknak, itt a vételárnál már nincs kedvezmény, a szállítás
azonban ingyenes.
Előkelő

fehérnemifváHa'at Ikeres
agilis, szakmához értő

fiatalembert
he vi és vidéki

felek látogatására.
Áiánlatokat eddigi munkakör enm-

jelöiésévei „Já megélhetés" je.igére kiadóba kér.
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Tavaszforduló
A sók fordulat
után végre egy, amely
általános
örömet
kelt, amelytől
felderül
minden
arc és megmámorosodik
minden
sziv.
Napok
óta készül rá az egész
északi
mérsékelt
égöv. Az ég makulátlanul
tiszta, éjszakánkint
mély tűzzel
ragyognak
rajta
a csillagok,
nappal
pedig
gazdagon, pazarlóan
ömlik belőle a fény és a
meleg.
..Szinte
8erc«n, hogy nő a fű és a rügyek halk zengéssel
nyitják
fel
halványzöld
szemüket.
A világ színe
észrevétlenül,
de azért
gyorsan,
szinte
egyik napról
a
másikra
megváltozik.
Ami eddig szomoru-szürke.
vagy
banatbarna
volt, az ma már halványzöld
selyemfátyolt
ölt magára.
Zöld
bársonyköntösbe
öltöznek
a földek
is és szinte
látszik
a vén fák vonaglása,
amint vaskos törzsükben,
duzzadó
ágaikban
száguldani
kezd „a tavasznak
százféle nedve":
, ,
A porban aranyhátu
bogarak
kergetőznek. Örök titok marad,
honnan
bújnak
elő, hol rejtőztek
eddig és hogyan
tudták
meg, hooy idefönn
csókos
napsugarak
játszanak
már.
Az éjszaka,
amely gőgösen
és könyörtelenül
diktátoroskodoi.t
hat hónapon keresztül
az északi féltekén,
most már bevallja
bukását,
sorra feladja
hadállásait
és fel tartóz tat katlanul
vonul vissza.
Ma
még megszállja
a nap felét, még tizenkét,
órát bitorol
belőle, de holnap
már az idő
nagyobbik
fele lesz a világosságé,
amely
di adalmasan
nyomul
előre . . .
Az ember pedig kábultan
botorkál
ebben
a frissen
érkezett,
ragyogó
tavaszban.
Vaksi szeme hunyorog
a,- sziporkázó
fénytől, a szive meghatározhatatlan
vágyakozásokkal
telik meg.
Vár valamit,
szent- csodát,
télbe-dermedt álmok valóraválását,
megfoghatatlan örömök
érkezését:
ünnepre
harangozó
szivvel
várja
az életet. Az ember
Életét . . .
m. I.
—oOo—

— Dr- Hász István tábori püspök Szegeden.
Dr. H á s z István tábori püspök honvédhiv.ei
lelkigyakorlatainak befejezésére szombaton este Szegedre érkezett és a püspöki palotában
szállt meg. Este a vcgycsdandárpaiancsnokság
tiszti kaszinójában bajtársi vacsorán vett
részt, melyen tiszteletére a szegedi magasabb
rangú katonatisztek felekezeti különbség nélkül megjelentek. Vasárnap reggel a fogadalmi
templomban főpásztori szózatot intézett híveihez. megáldoztatta őket, főpapi szentmisét celebrált. Délelőtt kihallgatást tartott és vitéz
M é r e v László tábornok, parancsnoknál telt
látogatást. A tábori püsnök vitéz ö k r ö s László pápai kamarás, tábori esperes kíséretében az
esti gyorssal Budapestre tért vissza.
— Megérkeztek Blau Ignálz céghez a legújabb
tavaszi női és léríí ruhák és felöltök. Kelemen u. 5.

T e l e i o n 10-24 e s 17-59.

— Idősebb embereknél, kiknek székletéte
rendellenes és fájdalmas, sokszor már napi 3
_ 4 evőkanál természetes „Ferenc József" keserűvíz is meghozza a megfelelő bélkiürülést
és a kiclégitő anyagcserét s igy jelentős megköhnyebbülést biztosit. Kérdezze meg orvosát.

V i l á g d i v a t
a valódi
gyikbőr r e t i k ü l
az összes dlvatszinekben P 12.80-tól
G YBudapest,
E P VII.,
E SErzsébet
bőröndos
körút 54. sz.
(Royal

nlllóTil

szembsn)

— Dr. Biedl Samu emléke. Március 23-áu,
szerdán este 8 órakor a Pro Palesztina Szövet ség Budapesten (Andrássy-ut 67. szám alatti
helyiségében) közgyűlést tart, amelyen megemlékeznek a közelmúltban elhunyt dr. B i e d l
Samuról, aki a szövetség alelnöke volt. A szövetség vezetőségének felkérésérc a közgyűlésen
dr. L ő w Lipót mond emlékbeszédet Biedl Samu egyéniségéről és a köz érdekében évtizede *
ken keresztül végzeit munkásságáról.
— A kisgyermek megfulladt a párnák között.
Egv csecsemő tragikus haláláról számolt be
Hétfőn reggel a szegedi ügyészségnek a fábiinsebcslyéni csendőrség. A jelentés szerint a
reggeli órákban megfulladva, holtan találták
I l a r a e z k y József fábiánsebestyéni gazdálkodó Borbála nevü csecsemőjét ágyában
A'
nyomozás adatai szerint a szerencsétlen gyermek " a p á n i á k a'alt megfulladt valószinüEg
vigyázatlansága következtében. Am'kor rátaláltak, egészen meg voíl kékülve. h"<ba szaladlak
orvosért, az orvos csak a beállót' i, a 'ált konstatálhatta. Valószínűleg a gyerek; Delekevererielt
a párná'iáha es ez okozta fulladását. A szegedi
vizsgálóbíró a löcvényszéki orvosszakértő társaságában kiszállott a helyszínre a vizsgálat,
illetve a boncolás megejlése végett.
Kávépörkölés naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál,

— Munkáskitüntetések. Budapestről jelentik: Az iparügyi miniszter 90 olyan munkást
tüntetett ki, aki legalább 25 éve ugyanannál a
munkaadónál dolgozik. A szegedi kereskedelmi
és iparkamara kerületéből Cs. S z a b ó Mihály
kubikost, Z s u r k á n József kazánfűtőt. K i i z s á n István és B l a s k ó Mihály gyári munkásokat és C s ó k á s i Pál lakatossegédet tüntették ki, akik 100 pengős pénzjutalmat és oklevelet kaptak.
— Stauffcr dobozos Röchefortot kérjen!
. — MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak'
a Hatósági Munkaközvetítőiéi. Férfiak: 2 kovács,
1 mérleglkészitő lakatos, 2 vasesztergályos, 1 autogén- és villanyhegesztö, 1 órás, 6 faeszlergályos, 3
kádár, 6 bognár, 2 kosárfonó, 2 kötélgyártó, 1 kefekötő, 2 papucsos, 6 cipész csoportmunkára,
i
borbély, 2 hölgyfodrász, 0 ügynök, 1 konfekciós segéd, 1 kertész, 2 kocsis, 4 kifutó, 8 nőtlen gazdasági mindenes. Nők: 1 cipögyári napszámosleány,
3 hölgyfodrásznő vidéken, l étkezdéi és 1 magyar csárdai kiszolgálóm), 3 kliiikai ápolónő, t
kórházi takarítónő. Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek: 1 molnár, 5 téglagyári és fflrésztelepi munkás, 4 koppasztőnő. Foglalkozat
keresnek: 1 könyvelőnő, 3 gép- és gyorsirónő, kiszcdgálónők. kereskedősegédet.

Ke'dd. 1958. március 22.
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Görűnorszá g—Dem
i aguarorszag
Szeged FC—Kimert 1 i g a b a j n o k i <
Vasutas—KAC
válogatott

mérkőzések
mórc. 27-én
a
Vasutas»
síadionban

amatörbajnóki
JEGYEK A

oeimaouarorszas
jegyirodájában

— A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület szercletyendégsége. Vasárnap délután a Tisza szálló
teljesen megtelt nagytermében a szegedi református asszonyok és leányok Lorántffy Zsuzsanna Egyesülete kitűnően összeállítóit művészi műsorral kapcsolatos szeretetvendégséget
rendezett- Számosan vettek részt a nagysiker ű műsoros délutánon a város vezetői közül,
ott volt vitéz dr- I m e c s György főispán, dr.
G é l é i József rektor, dr. K o n c z w a Id Endre, az ítélőtábla elnöke, dr, P a r a s z k a y
Gyula, a törvényszék elnöke, a tisztikar nagyobb küldöttsége, dr. B e r e c z János, a Katolikus Kör elnöke, valamint az egyetem számos professzora., A műsort B a k ó Lászlóné
nyitotta meg keresetlen, őszinte hatású szavakkal. majd a délután közönsége egy uj, fiatal énekestehetségei fedezett fel. B a r t ó k Édit,
aki két dalt adott elő szárnyaló hangon, rendkívüli, sikerrel. A fiatal énekesnő gazdag hanganyaga és nagy hangterjedelme, ftráris fejlődő
kuUu.ráia biztos művészi jövőt iósol számára.
Az általános nagv sikert ú lelkes tapsok felezték, amelyekből kijutott dr. A n n á u Ernőné A n t os Ilonának is, aki művészi vezetéssel kisérte zongorán fiatal tanítványát. A
váratlanul megbetegedett Á p r i l v Lajos helyett V e r e s Béláné Ecsedi Csapó Mária olvasta fel ezután őszinte nagy sikerrel és mély hatással a költő egyik nagyszabású novelláját- A'
műsor egyik művészi száma volt B a r a n v i
Lilly zongoraiáléka. a kiváló zongoraművésznő
mély művészi átéléssel, fölényes to^tnikai
készültséggel, nemes
értelmezéssel Bach—
Szántó g-moll Prelúdium és Fugát, valamint
Liszt gVuitó hatású XV. Rapszódiáját jálszotta olyan érővel és álható sikerrel, hogy
műsorát egy Chonín-Etude ragyogó előadásával kellett megtoldania. A térem közönsége sokáig lelkesen ünnepelte a kiváló művésznő
megragadó játékát. A' műsort S z a b ó Imre
budapesti esneres nagyszabású előadása zár la
be, amelvi-ől Innunk más helyén, külön cikkbon számolunk be. Az értékes műsor után a
Loránlffv Zsuzsanna Egvesület hölgyei teát
szolgáltok fel' a temet egészen megtöltő nagyszámú közönségnek.
— Filléres vonat Budapestre. Március 27-én, vasárnap a tenyészállatvásár megtekintésére filléres
vonatot indít a Máv. igazgatósága. A jegyeket
23-tpl kezdödőleg lehet megváltani. Szegedről indul
reggel 5 óra 36-kor, Szegedre visszaérkezik 4 éra
30 perckor.
— ..Júlia"! „Júlia"! 200 előadás Budapesten! Szegedi premier csütörtökön este.
— ELŐADÁSOK. Dr. S i k Sándor egyetemi
tar.ár a katolikus szabadegyetem keretébei ma
este 8 órakor ..Irodalom és világnézet" cinimel a
tanárképző főiskola nagv előadótermében előadást
tart. — A Szegedi ügyvédi Kamara nagytermében
március' 23-dn; szerdán délután G órakor dr. H ab e r m a n n Gusztáv ..A magyar állampolgárság
megállapításának kérdéséhez" címen előadást tart.
— Házasság. Vértes Dalma és Gönczi Ernő március 21-én házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett).
— Márciusi ünnepség. A Belvárosi Katolikus
Legényegylet vasárnap este a Katolikus Házban
szépszámú közönség előtt márciusi ünnepséget tartott. K á l m á n Sándor üdvözlő szavai után K á l in á n Béla a Nemzeti dalt szavalta. Március idusának jelentőségéről és az aktuális problémákról
F á b i á n Fere íc emlékezett meg,
Friedlcr
Nusi és K r i s t ó f László énekszámokkal, II1 11 e r Ilonka, L i p c s e i Matild szavalatokkal és
R á c z Manci vidám moaológgal szerepelt a műso-

ron.

— A szivbuick, a szívbillentyűk, a szívizmok és a szividegek megbetegedéseinek kezelésében a rendkívül enyhén haló természetes
„Ferenc József" keserűvíz fontos segédeszköz,
mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral hevévé a tápcsatorna tartalmát biztosan felhigitja és azt igen könnyen levezeti. Kérdezze
meg orvosát.
— Missziós előadás a színházban. Vasárnap
délelőtt tizenegy órai kezdettel rendkívül nívós missziós előadást rendeztek a magyar ferencesek kinai missziójának javára. A változatos műsort telt nézőtér nézte végig. Az előadáshoz K i s s István püspöki tanácsos, a tanítóképző intézet igazgatója mondott bevezető
szavakat, amelyben ismertette a kínai misszió
nagyjelentőségű munkáját. Ezután a Miaszszoiiyunkról Nevezett Iskolanővérek vezetése
ajall álló iskolák növendékei előadták a
„Kongresszusi álom" című jelenelet, majd a
piarista gimnázium zenekara Reissiger: Á hegyi malom című zeneszámát adta elő dr.
K e r k a i József vezényletével. Ezután ismét
hangulatos jelenet következett, az „Üzenet
Európába" című missziós játék, amelyet a
Kalocsai Iskolanővérek vezetése alatt álló leányifjuság tagjai, Ábrahám Erzsi, Almási Mica, Lantos Rózsi, Gál Lili, Csiszár Géza, Kelemen Márta, Mójzik Magdolna, Valérián Erzsi,
Csillag Ilona, Bödő Ilma és Balázs Pityu adtak elő nagy sikerrel. Ezután tartotta meg ünnepi előadását P. K á r o l y i Bernát vicarius
delegátus, a magyar ferencesek kinai misszióiának főnöke, aki Kínában huzgolkodó magyar
hittérítők életét és működését ismertette. A
nagy érdeklődéssel hallgatott színes előadás
után T ó t h Mihály II. éves teológus K o l l á r
Ferenc S- J- teológus zongorakiséretével Schurbammer—Ántos „A misszionárius honvágya"
clmü hangulatos melodrámáját adta elő, majd
a hittudományi főiskola énekkara szerepelt
báróin vallásos énekszámmal, végül a Clirislus vincit... című missziós színdarabot játszották el a katolikus polgári leányiskola növendékei. Kardos Mária, Endrényi Matild,
Kardos Ibolya. Ilaasz Mária, Rácz Lidia, Palotás Júlia, Rósa Margit. Boros Klára és Matiász Anna. A mindvégig élvezeles műsort a
hittudományi főiskola énekkara a „Krisztus
Király himnusszal fejezte be.

Március 29-én installálják
Hódmezővásárhelyen KásZonyi főispánt. A kormányzó — mint ismeretes — dr. K á s z o n y i Richárd csanádi főispánt Hódmezővásárhely főispánjává is kinevezte. A csanádi főispánt március 29-én iktatják he
második főispáni székébe. A vásárhelyi installációs közgyűlésre Makóról nagy kísérettel vonul ál
Kászonyi főispán s a kiséret számára különvonatot biztosítanak.
Szabadságon Ring Béla alispán. R i n g Béla,
Csanádmegye aljspánja április 4-ig szabadságra
távozott. Ezideig az alispán hivatalos működésének szünete mellett magánfeleket sem fogad s a
törvényhatóság közbeeső , rendkívüli közgyűlésén
sem vesz részt.

A 4-cs huszárok emlékünnepe Makón. A 4-cs
huszárok vasárnap lélekemelő ü inepségct rendeztek abból az alkalomból, hogy a makói belvárosi
református templom falában az ezred hősi emléktábláját leplezték le. A szomszéd városból is nrgy
számban összegyűlt bajtársak és szép közönség
délelőtt 10 órakor istentiszteleten vett részt, majd
az emléktábla leleplezése történt meg, ezután pedig a belvárosi római katolikus templom falában
már az elmúlt évben elhelyezett 4-cs huszár-emléktáblát koszorúzták meg. Délben a Gazdasági
Egyesületben társasebéd volt.
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek:
Szebenyi Mihály Székely Annával. Elhaltak: Oláh
István 71 éves (Gyöngy-ucca 8.), özv. Kuliner
Sándorné Deutsch Fanni 81 éves (Hajnal-uccaY,
Jáksó István 77 éves (Almási-ucca 63.), Orosz
László 14 éves a kórházban, Sándor Ferenené' Bárányi Klára 75 éves (Fülemile-ucca 2.), Lóezi Mihályné Bödö Teréz 78 éves (Csillag-ucca 34).
A makói rokkantak örökbérleteit kedden osztják szét. Makó képviselőtestülete, mint ismeretes,
elhatározta, hogy 53 hadirokkantnak egyenként 300
négyszögöles örökbérlctet juttat. Az ingyenbérletekre a jelentkezések már lezárultak s ennek során százrál több rokkant és hadiözvegy, hadlárva jelentette be igényét egy-egy parcellára. A polgármester kedden délutánra hivta össze a képvij selölestület állal kirendelt bizottságot, amelynek a
! jelentkezők közül kiválasztania kell az ingyen bérletekre legjobban reáutalt és érdemes egyéneket.
A városi mérnöki hivatal kedden és szerdán fogja kijelölni a város nagyporoidi földjén a félszáz
hadirokkant bérletet, amelyek az idén már a háború érdemes rokkantjainak, vagy azok hozzátartozóinak teremnek.
Hajnali pálinkázás ntán — szurkálás. K o m ó c s i n András borügynök vasárnap este a Juliászvendéglőben megismerkedett egy makói zeiészszol, akit záróra után a lakására is meghívott egy
kis pálinkázásra. A pálinkázás után, ahogy a vendég távozott, Komócsin András észrevette, hogy két
tele páiinkásüveg is „távozott"! Utánasietett vendégének, akit az uccán hangos szóval vont felelősségre s akitől két üveg pálinka visszaadását követelte. A méltatlankodó házigazdát vendége bicskával hallgattatta el, amennyiben a pálinkás üvegek után zsebéhez kapkodó Komócsin András jobbkezébe zsebkésével beleszúrt. Az eljárás megindult.

Bottal akarta visszatérésre birni a leányát. Vö— A végrehajtó megfenyegetése miatt zsarolásért elitéltek egv hattonyai urípsszonyt. A rös Józsefné, Liget-uccai asszony feljelentést tett
szegedi törvényszék Rácz-tanácsa hétfőn ítél- a rendörségen Nagy István Károly Vásárhelyi uekezett egv battor.yai úriasszony: A n t a 1 Lász- caí lakos ellen súlyos testisértés vétsége címéi.
lóné feleit. akit zsarolással vádolt az ügyész- A feljelentés szerint Nagy István Károly vasárnap
ség. A válófélben levő úriasszony, akinek föld- délelőtt megjelent Vörösné lakásán, akinél, ott tarbirtoka van Batlonya mellett, egy végrehajtási tózkodott Nagy Margit, Nagy István Károly ieáüggyel kapcsolalban követte el a zsarolást. Az nya, akit hazatérésre akart birni. A leány nem,
történt ugyanis, hogv vőlegénye, dr. B c r c z e mutatott erre hajlandóságot, nüre az -apa botol
Gyula ellen végrehajtást akartak vezetni és emelt reá. Vörösné közbelépett s Nagy István Ká'
dr. G á b o r Gyula -ügyvéd, valamint a végre- roly erre az asszonyt bántalmazta botjával, ugy„
hajtó társaságában n végrehajtó is mecielcnt hogy 8 napon tul gyógyuló sérüléseket szenvedett
az uriasszonvnál. közölték vele. hogv kimenRendőri hirek. Paku "Antalné Dembinszky-uce»f
nek a birtokára és olt lefoglalják dr. Rércze lakos feljelentette Szabó Pál Szende-uccai lako-O.
Gyula iószágait. A végrebaltó ugyanis abban a akivel régebben közös háztartásban élt s aki most,
hiszemben volt, hogv dr. Bereze iószágait An- vasárnap késsel támadt reá, majd fojtogatta és
talné birtokán talália meg. 'Az úriasszony iz- ököllel megverte. — Cseh Istvánnő tanyai gazdálgatottan tiltakozott a dolog ellen'és azt a ki- kodó asszony a hagymapiacon elvesztette zsehkcijelentést lelte a végrehailö felé, „hogv Ka ki- dőbe kötött pénzét, 12 pengő 50 fillért.
megy, n"voniilöm és széttépem . . . " A h'élfői
főtársvalásön az úriasszony tagadta a terhére
• M M H H H B B r
—
" •«•• .«JH'U-mW
rótt kiiebmiést cs azt mondotta, hogy ezt a kiCsemene fc rő'^a
fejezést ilven formában nem használta. A hi
ró.ság tanukat hallgatott ki, akik igazolták',
bo.«v Anlulné a kijelentést meglette. A törvénv szék bűnösnek mondotta ki A n t a l Lászlór.'t
minden mennyiségben a legolcsóbb árban
és 50 pengő pénzbünlelésie Hélle, de az ítélet
végrabnilásáí próbaidőre felfüggesztette, Antalod fellebbezést ieb ntelt be.
kapható, Tisza Lajos körút 53.

dióbél

Csikósnál

Kedd, T938. március 22.

D E L M A G / A K O K S Z A G

Ugrás a rakparton
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn
délután a tavaszi napsütésben fürdő Stefánia-sétányon megrendítő nyomortragédia játszódott le. A
sétány Tisza-parti oldalán sokan sétálgattak és bámulták a nyári szezonra készülődő Tiszát. A sétálók között volt egy rongyos és fáradt öregember
is, bizonyos H e g e d ű s József, akiről elég, ha
két adatot emiitünk meg: ötvenötéves és a Tavaszuccai városi menhely lakója... Akadt a sétálók
között aéhány vidám ember is, aki a szomorú és
talán éhes Hegedüst néhány fillér Ígérgetésével lávettík arra, hogy a rakpartot övező magas kőfal
tetejéről leugorjon a rakpart maeskaköveire.
A fal körülbelül 5—6 méter magas és bizony
egy fiatal, egészséges sem igen vállalkozott volna
arra, hogy leugorjon a kövekre. De a szerencsétlen, ötvenötesztendős inenhelyi lakos a néhány fillér reményében vállalkozott erre a valóba© „nyaktörő" feladatra. Mennyit kellett nyomorognia, nélkülöznie, amig eljutott a kétségbeesésnek erre a
fokára . . . Talán cigarettát, talán egy darab kenyeret akart venni a filléreken... elég az hozzá,
hogy vállalkozott cs elkínzott testvével felkapaszkodott a mellvédre...
Nagy közönség gyűlt egybe a produkcióhoz. Soka© hizlalták, mások gnyolták, nevettek az öregen,
de senki sem akadt, aki megfogta volna remegő
kezét és elvezette volna a tömeg közül.
Az öreg az ugrás eJőtt kétségbeesetten, segélykérően nézett körül, mint a gladiátor, aki halni
ment. aztán elgyötört, fáradt, öreg testét levetette
a mélybe . . .
Hangos puffanás és borzalmas jajkiáltás szállt
fel a rakpartról a napfényben fürdő Stefánia-sétányról... Hegedűs Fereac az ugrás után eszméletlenül, üveges szemmel terült el a köveken. ..
Aztán jöttek a mentők, megállapították, hogy az
öreg veszélyes, nyilt törést szenvedett mindkét láb á r a . . . Kocsira tették és a kórházba vitték. Állapota súlyos, talán életveszélyes is.
Igaz, a filléreket, amelyek miatt életét kockáztatta, nem kapta még. Aki ígérte, nyomtalanul eltűnt a tömegben . . ,
(K.)

iszinltázá
inUvéfzcr •
HETI MŰSOR:
Ma, kedden délután: Huszárparádé. FiUéres helyárak.
.
Ma, kedden este: Gül baba. Filléres helyárak".
Szerdán este: Hajnali vendég. Filléres he'yárak.
Csütörtökön délután: Gül baba. Katonaelőa.iás.
Filléres helyárak.
Csütörtökön este: Jiilia. Operetlbemutaló. Premierbériet 38.
Pérteken délután: Júlia. Délutáni bérlet. Rendes helyárakkal.
Pénteken este: Júlia. Bérletszünet. KedveZTéryek érvényesek.
Szombaton délután: Hajnali vendég. Fil éres
helyárak.
Szombaton este: Júlia. Bérletszünet. Kcdvezméifyek érvényesek.
Vasárnap délután: Júlia. Délutáni bérlet. Re©des helyárak.
Vasárnap este: Júlia. Bér'.etszünol. Kedcczniéryek érvényesek.
llélfö.i este: Júlia. Bérleíszür.cl. Kedvezmények"
Ci\ envrseU.

Budapest,
március 21. A budapesti büntetőtörvényszék Kovács-tanácsa
hétfőn tárgyalta
a svábhegyi nyilastámadáe ügyét. Január 9-cn
gumibotokkal felszerelt nyilas
fiatalemberek
véres verekedést rendeztek a Svábhegyen a
síelők között.. A támadókat a rendőrség tette
ártalmatlanná.
A vádlottak közül elsőnek Szócs
Lajost
hallgatta ki a biróság. Tagadta bűnösségét, A
terepet békésen tanulmányozták —
vallotta
— és csak két rendőrtől értesültek, hogv verekedés volt az Anna-kápolnánál. Összeszedték őket és bevitték a. menedékházba, jóllehet
semmit som követtek cl. Azt elismerte, hogy
a motozásnál tizenegy
társánál
gumibotot

talált

a rendőrség.

A többi vádlott is tagadta bűnösségét. Ezután korült, sor a sértettek
kihallgatására.
Braun Alicc varrónő elmondotta, hogv összevissza verték, Szegő György cipőkereskedő előadta. hogy gumibottal
hátulról
ütötték le.
A többi sértett is hasonlóan vallott. Valamennyinek a vallomása megegyezett
abban,
hogv mintegy 30—40 főből álló társasáa
váratlanul
támadta
meg őket. Mielőtt felocsúdtak volna, már zuhogtak rájuk az ütések.
A vád- és a védbeszédek elhangzása
után

a törvényszék Szőcs Lajost,

ifj. Metzger

Gusztávot, l'osch Jánost és Bozsik
Ferencet.
3—3 heti fogházra
Ítélte, a többi vádlott 15
— 15 angi. fogházbüntetést,
kapott magánosok
elleni orÖK/.ik vétsége cimén. i ;
Az itélet nem jogerős.
VALÓDI PERZSA SZŐNYEGEKET olcsó árban
vásárolhat néhány napig

Nemes Mihály
szőnyeg- és paplanüzletében Oioszlán-ucca
is Kclemcn-ucca sarkán, telefon J0-21. szám.

Dobrowen megjelenése óriási hatást váltott kl
Milánóban a Scala-ban, ahol szimfonikus hangversenyékét dirigált. Bár csak egy fellépésre szólt a
szerződése, oly óriási szenzációt jelentett szereplése, hogy a rendezők kényteleaek voltak tiz nap
alatt három ujabb hangversenyt beállítani. Valamennyire zsúfolásig megtelt -a Scala óriási szinháza. Rómában, Velencében üniepi hangversenyeket dirigált és 1935-ben Oslóba vezette a milánói
Scala-opera-ensembleját. Ekkor a norvég államfő
egyenes kérésére felvette a norvég állampolgárságot. óriási jelentőséget ad Szeged zeneélcténck,
hogy Dobrowen elfogadta a szegedi Filharmonikusok meghívását és április 8-án Szegeden a Városi Színházban tartja meg hangversenyét.
—oO—

Harmónia hangversenyek

Csütörtökön Tisza 8

Harmónia IX. mesterbérlet

Svéd Sándor ária- és dalest
Műsorán a legszebb dalok és áriák. Jegy Dél*
ma gy arországnúl.
Basilides népdalest 30-ún. Harmónia 10-ik mcstcrbérlct.
—oOo—

A szinházi iroda hirei
Ivét lilléres helyáru előadás lesz a színházban.
Délután a „Huszárparádé' esle a „Gül baba" kerítt sziure. Mind a két pompás operett a legjcbli
szereposztásban megy.
„Júlia"! Az utóbbi évtizedek legszebb ni3gyar
operettje. Ragyogó kiállítás, káprázatos jelmezek,
A címszerepet Sz. Patkós Irma énekli. Premier
csütörtökön!
„Hajnali vendég" közkívánatra szerdán este ismét szinre kerül. Filléres helyérak!
„Júlia''! Aki valóban szépet akar látni cs hallani, nézze meg a „Juliá"-t.

—oOo-

Fogházra ítélték
a svábhegyi támadókat

tolot S o m o g y István alakította teljes biztonsággal és szinpadi otthonossággal. — A zen*, kar
élén a kitűnő K o m o r Vilmos vezette az előadási
és teljes tudásával tartotta az együttes munkáját.
Pálcája alatt szépen fejlődik a zenekar, működése
csak előnyöket hoz a kar számára is. A sürün ismétlődő tapsok méltán köszöntötték az ő tehetségét is.
—oOo—

TQUNKUAUN?v*„
n M m t i a &ttofcátu.8.-vi.Iecé* fut. 8.
GYÁB-BUDAPEST, XI LÉNKE-UT 117,
Sevillai

borbély

A szinház mai nehéz küzdelmei . során hétfőn
este ujabb operaelőadást prezentált a közönségnek a vendégszereplők egész sorával. Rossini elmúlhatatlan csengésű tréfás melódiákban gazdag
vigoperájára régóta készült és az előadásra meghívott két ismert bécsi énekest: Margarethe i'hiIipskyf, a Stáatsoper tagját és Oltó .Tenket. a Voi'isoper tagját. A szerződések azonban hiábavalók
voltak; az ausztriai események miatt a két bécsi
énekes nem utazhatott át a határon cs igy az utolsó pillanatban helyettesekről kellelt gondoskodni.
I : gv az egyre fejlődő S z a b ó Ilonka, mint C s ó k a
Béla biztos erősségei voltak az előadásnak, — Az
idén első alkalommal nem találkoztunk lelt nézőiénél operaelőadáson és mintha ez a bágyadtabb
hangulat olykor erőt vett volna a produkció egyes
részein is.
Az előadás középpontjában az Operaház két
kitűnő művésze: S z a b ó Ilonka és S z é k e l y
Mihály állott. Szabó Ilonka Rosina szerepében
meleg, őszinte sikert aratott; bájos megjelenése
mellett pompásan érvényesülő tiszta kolornturája,
biztos muzikalitása és egyre finomodó ku'i'uvája
nemcsak értékessé, dc teljessé tette alakítását. Firtoman, tiszta csengő hanggal előadott áriul nfái©
sikáig szólt az elismerés tapsa. Székely Mihály régen elismert szerepét. Iíasiltót énekelte mély
basszusának meleg zöngésével cs művészi játékkultúrájával. F.zt a lcgi-lsörangii niagvar énekest
mindig őröm hallani. Figarót C s ó k a Rél^ énekelte szerepének fölényes tudásával és biztos bariionnal. Egyik tényezője volt az előadásnak. Cj
tonoristát ismertünk meg F e h é r Pálban, ©ki
A Un gy ivat énekelte, llungji s/épen képzelt, bár
kisebb terjedelmű, vannak líra", magasságai, nemes érce bizonyára még fejlődni fog. Doktor Bar-

Vasutas-takézők veresége Makón. A tekebajnokság vasárnapi fordulója keretében két meccsel
rendezlek meg. Az egyik játék Szegeden, a niásiü
Makón került eldöntésre. A szegedi mérkőzés tavoritgyözelmet hozott; a Toldi 4168:4061 arányban
legyőzte a KiTE-t. A Toldiból Kovács (510), Kiss
(539), Pálfy (533), a kistelekiek közül Kalmár
(551) és Gábor (532) volt jó. Makón meglepetést
hozott a mérkőzés eredménye; a dr. Szabó és Tombácz nélkül kiálló Vasutas 4081:4106 arányban vereséget szenvedett az MTE-töl. A Vasutasnak ez
a bajnokságban elszenvedett első veresége, első
helyére azoaban nincsen befolyással, továbbra is
biztosan vezet. A makóiak közül Perneczky, dr.
Szűcs cs Cseh. a szegediek közül Barta (518), Ónozó (523) és Tóbiás (523) volt a legjobb.

A szegedi ni. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi
hatóság.
4298—1938. tkvi szám.

Árverés! hirdetmény-kivonat
Nagy István és neje Czencz Erzsébet kübekházf
lakosok kérelmére elrendeli végrehajtási árverés
joghatályával biró önkéntes árverést Kübekháza
községben fekvő s a kübekházi 975. számú telekkönyvi jegyzőkönyvben A.+l'. sorszámú, 15 hrsz.
517 n. öles — a kataszter szeri.it 483 n. öles — kert,
ház és udvar a beltclekben a kérelmezők nevén ártó
egész'ingatlanra 2311 P kikiáltási árban.
Az árverést 1938. évi május 30. napján délelőtf
10 órakor Kübckháza községilázánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingitlan a kikiáltási áf
felénél alacsonyabb áron ©em Adható el.
A bánatpénz a'kikiáltási ár 10 százaléka, .melyet a magasabb ígéret ugyanannyi száz.ilékáij
kelt kiegészíteni.
Szegeden, 1938. évi májas hő 30 napján.
Dr. Komlóssy sk., kir. jbirö
A kiadmány hitclciil: Oly. aláírás, ib díjnok)
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A gramofon most már csárdást pattogtatott. A lábak keményen verték a taktust, hogy
sak ugy rezgett bele Mezeiék ebédlőcsillárja.
— Minjry árt rönk szakítják a mennyezetet
— méltatlankodott Mezeiné.
— Igazad van abbahugyhatnád már. Az
ember saját szavát sem érti ebben a lármában.
Most Gebhardt hangja tört át a lármán.
Inckelni kezdett. Tagadhatatlan, hogy kellemes hangja van. Meleg, sima bariton. Csak
legalább ne svábul énekelne. De ha néha
iszik, rögtön sváb nótába kezd. Most is.
Schiller sagt zwar ehrt die Frauen,
Ich aher sage, fürchtet sie.
Denn fürchterlich ist anzuschaucn
Eine Fraue-Monarchi.
Brúder, hübt empor die Gláser,
Und kein enziger bleib zuriiek,
Hoch die Frauen, sollen leben
Sammt der Frauenpolitik.
— Egész jó nóta — mondja kicsit megbékülve Mezei.
— A legjobb lenne, ba fölmertnél hozzájuk
cs ott hallgatnád. Biztosan szívesen látnának.
— Ne mérgelődj már, anyukám. Hiszen
úgysem hallgattathatod el őket.
— Utóvégre nem vagyok köteles tűrni ezt
a lármát egész éjszaka.
— Holnap följelentheted őket a rendőrségen.
— De én ma akarok aludni. Menj föl és
csöngess be.
— Ezt nem gondolod komolyan.'
Mezeiné egyre jobban toporzékolt. Dobálta magát jobbra-balra az ágyban. A párnát
a fejére borította és a füléhez szorította, de
Gebhardték lármája áthatolt a vastag tollrélegen is. Hu talán megvizsgálja kicsit a szivét, rájön, hogy nem is a lármáért haragszik,
hanem irigyli a mulatságukat. Irigyli, mert
mérhetetlenül, engesztelhetetlenül
gyűlöli
azokut u Gehhardtéknt, okik gőgösen, megközejitheletlenül laknak u fejük fölött és azt
hiszik, hogy különbek mindenki másnál.
— Szemtelen svábok! — sziszegi a plafon felé.
De a lárma egyre erősbödik. Most már poharak rönülnek a falhoz és az üvegcserepek
csörömnölve hullanak a padlóra.
— Megőrülök! — kiáltia Mezeiné és ugy
urrrík ki az ácyljól, mintha vipera csípte
volna meg. Fut ki a kamrába és hosszuny°'Ü partvissal tér vissza.
Me'ri iiedten gyújtja föl a villanyt.
—• M't akarsz?
Az asszony nem válaszol. Az egvik székről ledobálja a ruhákat, fölugrik rá, aztán
megraundin két kézzel a partvist és a nyelével döfködni ke/di a mennyezetet.
Odafönn elhalkul a lárma, aztán néhány

pillanatig tartó csönd következik. Csak egy
szék zuhan a padlóra. Az ablakon keresztül
pedig Gebhardtné kiáltása hallatszik:
— Határtalan szemtelenség! Erre csak az
a szemtelen zsidó népség lehet képes.
Már Mezeinc is az ablaknál áll és kihajolva kiáltja vissza:
.
— Svábbogári
Most Gebhardt hangja csattan föl:
— Kikérem magamnak.
Erre már Mezei is kiugrik az ágyból, elrántja feleségét az ablaktól, kitaszítja a redőnyt, kidugja az ablakon a fejét és hangosan, kinyilatkoztatásszerűen állupitja meg a
tényállást:
— Éjszaka van!
— Akkor aludjon, — hallatszik odaföntről
valamelyik vendég bölcs tanácsa.
— Magát nem kérdezte senki, maga fogja
be a szájátl — jön tűzbe Mezei —, majd
mingvárt rendőrt hívok.
— Piszok! — kiált át az ura fején Mezeiné.
— Piszok vagy te, utálatos, meg az egész
pereputtyod! — rikolt Gebhardtné.
Gebhardt harsány baritonja nótával akarja
lezárni a vitát:
Hoch die Frauen, sollen leben,
Sammt der Frauenpolitik.

PDRISINBGY ÁRUHOZ RT.
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Méteráru
Csikós függöny etamin, 1 méter
Színes műselyem, 1 méter
Maradék vászon, t méter
Kanavász szép színekben, 1 méter
Koekás függöny etaiui.i, 1 méter
Színes kötény karton, 1 méter
Színes voil ruhaanyag, 1 méter
Színes ingzefir, 1 méter
linlet, 1 méter
Színes mariit ruhaanyag, 1 nicter
Divat nanszn, 1 méter
Színes burett ruhaanyag, 1 méter
Szincs ingpnpli.ictt, í méter
Koekás műselyem ruhaanyag. 1 méter
Mollinó 120 em széles, i méter
Pettyes damaszt fehér, vagy színes
1 méter
Színes oreppe de ehine 1 méter
Futószőnyeg 65 em széles, 1 méter
Vlaszosvás/on78 cm széles, 1 méter

(Folyt, k ö v . )
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Kedd.mrtrclu*

Állandó leadások Budapestről
hétköznapokon.
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Uirek. 12: Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13.20: Időjelzés. ídöjárásjelentés 1440: Uirek, étrend, élelmiszerárak. 16.15: Időjelzés, ídöjárásjelentés.
BUDAPEST L

— Pukkadj meg a nevednapián! — kiáltja
fölfelé Mezeiné, de már halkabban.
Odafönn becsukják az ablakot, Mezeiné is
visszabújik az ágyába, Mezei pedig- szintén
ablakot csuk.
— Legalább nem jön be a meleg, — magyarázza.

iaarA> f <

— Remélem, holnap följelented őket? —
kérdi az asszony.
— Majd meggondolom.
— Neked mindig van meggondolni valód.
Ha megsértenek, ha meggyaláznak, akkor is
meggondolod.
— Ugyan anyukám, hagyd már abban ezt a
szamárságot, inkább beszéljünk a mi dolgunkról. Mondd, mit csináljak?
— Mit bánom cn. Engem hagyj bekén. Ha
ez éjszakai nyugalmamat sem tudod megvédeni, akkor tisztában vagyok veled. Különben, ha éppen tudni akarod, az igazgató urnák igaza van. Az a bolt nagyon bizonytalan. A Textilnél emelnek elsején, aztán főkönyvelő leszel nemsokára. Én bizony fülyülnék a Vőneki-féle ajánlatra.
Már pirkadt, amikor Mezei elaludt. Do
előbb még elsiratta az önállósodás szép álmát.
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12.05: Szotyorl Nagy Jolán z-ongorázik, Arany
József énekel. 13.30: A rádió szalonzenekara, lfl
óra 10: Asszonyok tanácsadója. 17: Chamberlain
angol miniszterelnök. (Felolvasás) 17.30: Gyurkovits Máriu énekéi. 18: A falu légoltalma. (Felolvasás). 18.20: Cigányzene. 19: Két kis vígjáték. 1.
Házassági szerződés. 2. A kanári. 20: A Budapesti
Hangverseny Zenekar hangversenye, a Vigadó
nagyterméből. Vezényel Ernest Ansermet. A szünetben kb. 21: Hirek. 22.20: Hanglemezek. Dalok
és tánelemezek. 23.10: Cigányzene. Sztáray Kálmán énekel.
BUDAPEST I I .
18-15: Mezőgazdasági félóra. 18.45: Franci*
nyelvoktatás. 19.05: Cigányzene. 19.35: Hanglemezek. Operettrészletek. 20.10: Hirek, sport. 21.C5:
Jazz-zene.
KÜLFÖLD.
Bécs. At osztrák rádió egyelőre ncm ad kl
műsort. Boroszló 19.10: Angolkürt, fagott ca
zongoraverseny. Bukarest. 17.20: Csajkovszkijlemezek. Deutschlandsender. 18: Michel zongoraművész. Hamburg- 22.30: Könnyű és tánczene. K ö h . 19.15: Szórakoztató lemezek. 20
óra 30: Tarka táncest. Königsberg. 16: K'aszszikus szórakoztató zene. 18.30: Orgoui. London Beg. 23.25: Tánczene. 21.30: Ilandel: Szvit.
Luxemburg. 21.45: A Bujuzzók és a Parasztbecsület. Milánó. 21: Bizet: Carmen. Prága. 17
óra 30: Mozart: Zongora és fúvósötös. 20:
Strauss János: A cigánybáró. Róma. 22.15:
D'Ascoli orgonaművész. Strasslwrg.
20.30:
2(1.30: Kivá iságlemezek. 21.30: Közvetítés a
párisi Vigopcrából. Stuttgart. 20: Kívánsághangverseny. Varsó. 21: Szimfonikus zene.

Féláru utazási igazolvány
a MezőraztfaségI Kiállításra.

(Érvényes március 17-iől április 3-ig)
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Toldi a második félidőben megsérült.
A magyar csapatnak legjobb része a közvetlen védelem volt, a
Iládv—Korányi—Hiró
hármas ragyogó dolgokat produkált, jó volt.
a balfödezet, Balogh
ós a két
összekötő!
Zseiigcllér
és
Toldi,
—0O0—

,

Kisérleti-válogatotf-Csíkók

3:2 (2:1)

Favoritgyőzelmek
a vasárnapi amatőrfordulón
Végre lejátszódott egy olyan amatőrbajnoki forduló, amelv nem hozott
meglepetést,
minden meccsen a favoritok győztek, bár többnek a pontok megszerzéséhez nagy küzdelem
kellett. A Hunyadi-téri de a szentesi eldöntetlen eredményt az adott körülmények között reálisnak
kell elfogadni. Szerencse . döntötte el a másodosztályú
derbit a
Sylvánia
javára.
SzAK—Móraváros

3:0

(1:0)

Az ujszegedi
sporttelepen
megrendezett
meeoscn a minden részében jobb SzAK megérdemelten nyert. A Méraváros csak az első
félidő első felében volt komoly, ellenfél. A gólokat Albert, Solymár cs Kovács IV. lőtte.
Vasutas-KTE

5:0

(1:0)

A Vasutas biztosan győzött a stadionban
kicsósrc itélt ellonfele fölött, Kiss (4) cs Halassy góljaival.
Sz.

Máv.-SzTK

1:1 . (1:0)

A Hunyadi-téri sporttelepen jobban futballozott az SzTK, de csatárai nem boldogultak a lelkesen védekező szentesiekkel, akik
a lendületre fektették a fősúlyt ós igy megérdemelten qzerezték meg az egyik pontot. Nádai, illetve Tormav lőttek a gólokat.
. KEAC—MTK

4:3

(2:2)

Makó. Nagy küzdelem után a jobban futballozó egyetemi csapat rcáljeau nyerte meg
a játékot. A gólokat Kolozsy (2), Kovács II.,
Legeza, illetve Széli, Papos és Bernát lőtték.
KAC—MAK

3:2

(1:0)

Kecskemét.
A kapu előtt
hararozottabb
csatársorral
rendelkező kecskeméticsapat
győzelméhez szerencse ts kellett.
Góllövők:
Molnár I., Gáspár, Kaufmann, illetve Varga
és Balogh.
SzTE—HTVE

0:0

Szentes.
Sok gólhelyzet kihagyása
reájjsan alakult ki a z eredmény.
A másodosztályú derbi eredménye:

után

Sylvánia—UTC 2:1 (2:1)
Az UTC-pályán lejátszott meccsen nagy küzdelem árán, jó taktikával ós szerencsével győzött a
kétségtelenül technikásabb Sylvánia, Az UTC sokat támadott, különösen -a második félidőben, de
a Sylvánia jót védekezett. A gólokat Csóti .1., Juliász II.. illetve Zsembori III. lőtték.
A többi másodosztályú eredmény: Szeged:
Szl'IE—SzEATC 7:1 (3:0), Szőreg: IIMTE—Rákóczi 10 (1:0), Ujszcntiván: USE—MLE 2:0 (1:0),
Hódmezővásárhely: Kokron—SzATE 0:2 . (3:0\
Kistelek: KiTE—Zrinyi-KAC 0:0, Kiskundorozsma: Postás-KPLE 3:3 (2:1). — Szövetségé dijmeeesek. Szeged: SzAK II.—Móráváros í r 2.0
(0:0), SzTK Il.-Rákóczi II. 4:0 (2:0). SzFIF, II.

Kerékpárosoki

Elsőrendű kerékoárokat engedményes árban részletre adom.
GwiiHn' is nU'H'résieke
árban '"'kaphat S Z É l l t Ó S É VI Cf 9 f n i l
Szeged. (Kias D. palota) Kiss u. 2

SzEATC II. 3:1 (2:0), Sylvánia II.-UTC 3;1 .(1:0),
KEAC II.—Zrinyi-KAC II. 7:0 (3:0). Ifjúsági
bajnokság: Szeged: SzAK—Móraváros 6:0 (4:0).
—0O0—

KprdcsapatbajnoK: a KEAC
A déli kerületi tőr- és kardcsapatbajnoki
versenyt vasárnap fejezték be Kecskeméten. A
küzdelemből megérdemelten kerül ki győztesen a KEAC, dc dicséret illeti az SzVE-t is
azért, hogy tartalékoltsága ellenére meg tudta
szerezni a második helyet. Nagy meglepetés,
hogy a tavalyi bajnok, a HTSC csak az ötödik
helyen végzett, a tőrbajnokságot azonban megél demellen nverte meg- Eredmények: Tőrbajnokság: 1. HTSC (Keresztes. Szőnyi, Varga.
Máder), 2. KEAC, 3. KAC. 4. MVE. Kardbajnokság: 1. KEAC (dr. Völgyessv, dr. Molnár,
Vigh, Papp .Szobonya. Frólieb), 2. SzVE tI>omán. dr. Szabó. dr. Gaál. Reifer. Virray). 3.
MVE (Klozik, Hubert. Zuber, Klein), 4. KAC,
5. HTSC.
—oO—

A boxcsapatbajnoksáqot
a Vasutas nyerte
Vasárnap rendezték meg a rókusi torlacsarnokban a kerületi ökölvivóbajnokságokat 46 résztvevővel. A küzdelemből a Vasutas megérdemelten
került ki győztesen 28 ponttal, a második helyen
a Békéscsabai L. É. végzett 19 ponttal. A további sorrend: 3. Makói L. E. 16 pont, 4. SzTK 6
pont, 5. KEAC 3 pont. A bajnokságok közül a
Vasutas négy et, a békéscsabaiak kettőt, az SzTK és
a Makói C. E. egyet-egyet uyert.
A versenyen a szegedielv és a makóiak a következő eredményt értek elCIégsuly: 1. Tóth CV isii tas). 3. Bakacsi II. (Vasutas), törpesuty: 1. Erdei (Makó), 2. Henrik (Vasutas), 3. Bakacsi T.
(Vasutas), pehelysúly: 1. Mcdgvessy II. (SzTK ,
2. Rúzsán (Vasutas). 3. Racz (Makó), könnyűsúly:
3. Szabó (Makó), váltósúly: 1. Szilágyi (Vasutas),
2. Szilágyi (Makó), 3. Medgyessv I. (SzTK1. középsúly: 1. Bálint (Vasutas). 2. Kovács (KEAC ,
kisnehézsúly: 2. Csicsily (Makó), nehézsúly: 1.
Szabó (Vasutas), 2. Jancsik (Makó).
—0O0—

Értékes eldöntetlen Nürnbergben
Magyarország—Németország

1:1 (0:1)

53 ezer néző előtt
rendezték meg vasárnap Nürnbergben
a magyar-német
válogat o t t . fútballmcrkőzéet,
Sportkörökben félve
bocsátották útjára az együttest, mert több
újonc szerepelt benne és őszintén meg kell
mondani, nem ez a legjobb magyar csapat.
Erről az együttesről nyugodtan meg lehet állapítani, hogy erősen
tartalékos
volt.
Éppen ezért az, amit
Nürnbergben produkált,
dicséretre
méltó és minden
vonatkozásban
rászolgált arra, hogy a magyar futball jóhirnevét öregbítse.
Az eleő félidőben főleg a németek támadtak; a másodikban
azután kibontakozott a
.magyar csapat, ki is tudott egyenlíteni és védelme- nagyszerűen
állta , a németek utolsó
perces óriási nyomását. Az első gól az első.
félidő 29. percében esett SiffUng révén. Toldi
második
félidő 4
a , német vezetést csak a
percében egyenlítette ki. Mindenesetre hátrányt jelentett a
magyar csapatnak, hogy

'A három szegcdi: Pálinkás. Harangozó és
Szójka kitűnően játszott
!
A' görögök elleni világbajnoki selejtezőre
készülődő magyar futballcsapat vasárnap ..kísérleti" játékot rendezett Budapesten a, Hungária-uti sporttelepen. Az illetékesek a „kísérleti mérkőzésen Kísérleti-csapatnak
nevezték el azt az együttest, amelyből körülbelül
kialakul a görögök elleni gárda és ennek el
lenfeléül a Csikókat
állították ki a pályára.
A csapatokban három szegedi futballista szerepelt, a Kisérleti-válgatottban PáPnkás,
a
Csikóknál Ilarangzó
és Szójka
játszott.

A meccset, amelyen • igen szép játék alakult
ki és a futballisták biztatóan mozogtak, a Kísérleti válogatott
nyerte,
meg némi
szerencsével 3:2 (2:1)
arányban.
A gólokat Kalmár, Nemes, Vincze, illetve Harangozó c-s
Hidasj (11-ceből) lőtte. #
A KÍ6Órleti-válogatott kapuját 1
Pálinkás
kitűnően, sokszor bravúrosan védte.
Harangozó a csikókat jól irányította és remek hátvédmunkát produkált Szójka.
A három szegedi játékos teljesitmcnyéről
elismerőleg nyilatkoztak az illetékesek.
—0O0—

A vasárnapi szegedi
„bombaprogram"
Jelentette a Délmagyarország,
bogy vasárnap nagyszabású
programról
gondoskodtak
a szegedi funkcionáriusok.
A z már
biztos
hogy vasárnap a
Vasutas-^tadionljan kerül
eldöntésre a
Délmagyarország—Görögország
válogatott futbállmérközés és a Szeged
FC—
Kispest
ligabajnoki találkozó. Kétséges azonban a Vasutas—KAC amatőrbajnoki találkozó lebonyolítása éppon a válogatott meccs
miatt. Bárhogyan alakul is a program, maga
a Szeged FC—Kispest találkozó is érdeklődést érdomol. ha ebhez még
hozzávesszük,
bogy a görög
együttes a deli amatőrökkel
méri össze erejét, csak örülhet a közönség a
nagyszerű műsornak. Ilven ..bombaprogram"
talán még soha nem volt Szegeden.
A déli válogatott összeállítására értesülésünk szerint kedden, vagy szerdán kerül sor.
A görög együttest,
amely pénteken
Budapesten,
vasárnap
pedig Szegeden
vendégszerepel. már kijelölték
Athénben.
Eszerint 14 futballistával jönnek Magyarországra a
görögök Gamboropohis
szövetségi
k a pitánv és
Bakot angol szövetségi tréner vezetésével és
Budapesten ebben az összetételben veszik fel
a harcot:
Sotiridadis
— Gasparis,
Papdopnlus
—
Deliannit,
Cassimatis.
Gikae — Miakis,
Maro milos,
Vikelidis
III.,
Makris,
Kristodvlos,
A szegedi mérkőzésen tó ez a csapat, fog játszani. legfeljebb a két tartalék:
Petrofmlon
és Alepulos
játékára is sor kerül.
A Szeged FC-nek. amely vasárnap barátságos mérkőzéssel készült a. Kispest elleni
meccsre, a halfsora
bizonytalan. A Szeged
T C ko nbmáit 3:0 (2 0 1 arányban győzött a
Vasutas-kombinált ellen v. Ördögh (2) és Bog.nár. gúlialvaL
A Yaisutast a Szeged FC Tóthja és Bárkányi ja egészítette ki és a második félidőben a piros-kékeknél szerepelt BievZ
is.

'A vasárnapi
Délmagyarország—Görögország válogatott
mérkőzés
és a Szeged
FC—
Kispest
meccs jegyeit
20
százalék
elővételi
kedvezménnyel
szombat
este 7 óráig
árusítja
a Délmagyarország
jegyirodája.

Szeged sz kir. ©áros polgármesterétől,
11.594—1938. I. sz. .

A Hungária-Újpest vegyes 2:2 (2:0) arányban eldönteti enflí végzett Varsóban a lengyel
válogatod
ellen.
A
Bocskai-Nemzeti vegyes Újvidéken T:f> (1:2) a r á n y ú
vereseget

SpróhiraaTájck

szenvedett a Vojvodinától.
A gyakorló polcán iskola IV. osztályának
fiittuillcHRpata 13:5 arányban legyőzte H I I I . osztály együttesét. Góllövők: Szécsi (6), Argyelán (4),
Stciner (2), Kalmár, illetve Dobó (2), Tápai, Rajrsányl és Franezia. Jók: Babarczy, Juhász, Róth,
illetve Rodilcr, Vas K. és Tóth. A meccset jól
vezette Zsoldos.
Olafz 26:36.8 perecet győzött a SzAK vasárnapi
házi mezei futóversenyén Balázs előtt, akinek
2:12.1 perc volt az ideje a mintegy 6 kilómcteres
távon. Az ifjúságink versenyét körülbelül 3 ezer
méteren futották lc és a győzelmet Rózsa 11:13.3
perces idővel szerqz.tc meg Koozkás előtt, akinek
11:23.2 pere volt nz ideje. Harmadik Kovács
(11:25.3), negyedik Rali (12:36.5).

Budapesti értéktőzsde zárlat. A külföldi tőzsdék
kedvezőbb iránvzatjelentéseinek
halasára birát: igos hangfilatban nyitott a -részvénypiac A forg.-.íora ugyap meglehetősen vontatottan indul. Áruhiány miatt az üzletelő elején kisebb vételek fokozatosan i i v u l ó árakat hoztak felszínre Később
oz érdeklődés előterében Bauxit, Ofa és Trust részvények állottak és az utóbbi árjegyzését túlzott
pé.nzojánlat inpatt átmenetileg fel is függesztették.
A tőzsdeidő gégén
nyercségbiztositó eladások
miatt megélénkült az árukínálat és a kezdeti árnyereségek jelentékeny része elveszett. Magyar
Nemzeti Bank 167, Kőszén 383, Ganz 24 40, Izzó
170, Szegedi kcnderfouógyár —.
Zürichi deviza zárlat. Páris 13.46 London 21.645,
Ntwyork 435.25, Brüsszel 73.31, Milánó 22.925, Amszterdam 21120, Berlin 174.05, Schilling 64.00, áru,
Prága 15.24, Varsó 82.30, Belgrád 10, Athén 3.05,
Bukarest 3.25.
Magyar NemUptl Bank hivatalos valutaárfoívaftial. Angol font 16.7S—16.95, belga 56.75—57.35,
raeb korona 11.00—11.70. dán korona 7505—75.85,
dinár 715—7.70, dollár 336.85—310.85, svéd korona
86.15—87.05, kanadni Jollár 332.00—33700, francia frank 10.10— 10T>0. hollandi frt 187.00—189.00.
lengyel zloty 60.00—61.40, leu 2.50—2 80. leva 3.60
—400, lira 16 90-17.90, (500 és 1000 lirás bankjegyek kivételével) pémet márka —.—, norvég korona 84.50—8510, osztrák schilling —.—, svájci
írank 77.15-78.35.
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru piáéin jól tartott volt az irányzat, a bejelentett bu/aknléfiek áttilában u szombati árteretek között jöttek létre. Enopk megfelelően a hivatalos buz.a zárlati árfolyamok vólinzatlanok maradtak. A rozs,
valamint a taharmáhyrikkek piacán i z árpa és a
rab tartott irányzat inetlett nem változott,'a tengeri élénkebb kínálat következtében 5 fillérrel olrsébb. A forgalom csendes. A határidős pi.ico.i
jól tartott iránvzat mellett a májust rozs 10, a
májusi tengeri 9 fillérrel javult. A forgalom csendes volt.BudanesR termínvtőz«de hivatalos árteswzése:
Buza tiszai, felsőtiszai 77 kg-os 20.60—21.05, 78
kg-os 20.85 —21 25, 79-e;; 21.10—2115, ÍWkg-os 21.23
—21.55 feiérmegvei dunántúli, dunitiszai 77 kg-os
30 55-20.85. 78 |®g-os 20.85-21.15, 79 kg-os 21.10—
21356 80 kg-os 21.25-21.15. Bozs pestvidéki 1890
19 20. sörároa kiváló 19.00-1950. zab I. 16.00—
1 <5.30. te iceri tiszúnlnU 1375—12.85.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tartott. Mái 85 hétnvolead—86, fut. 82.75—83. szept
83 ötnvolcad—háromnegyed. Tenveri tartott. Máj.
59 hétnyolcad, jul. 61.25. szent. 62.75. Rozs laiyhuló. Máj. 66 ötnvólcnd, jul. 6125. szent. 63.25,

SztnltózS
oiő n d ó s o k r a

jeüíjck
ti DriiRtiöuarorszáő
t e cr y i r o d á b a n .

Kedd, 1958. március 22.
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Bútorozott $zobn külön
eIŐszobúvaI, fconVhávat
mielőbb kiadó.
Tisza
Lajos korút 27,
földszint 1,

Széchenyi tér 15. sz. a,
EGY NÉGYSZOBÁS
és egy ötszobás komfortos lakás kiadó.

TISZTVISELŐ
özvegye középkorban, a
háztartás minden ágában jártas, házvezetőnői állást vállal. Vidékre is! Cim: Boldogisszony-sugárut
20.,
trafik.
Ügyes
KIFUTÓ FIÚT
és
KIFUTÓ LEÁNVT
azon.ial felvesz a Párisi Nagy
Áruház RT.,
Szeged, (Csekonics c»
Kiss ucca sarok.)

Elsejére 1 szoba, konyhás likás kiadó. I'gyan
ott kézikocsik
eladók.
Bogná rsegéde t
f elveszék. Párisi 34a.

Munkást fleveszck, ki
szik© izgvárban
volt,
előnyben. — „Artesia"
Szikvizgyár.
Szentháromság u. 27,

Két és
háromszobás
"lakás fürdőszobával kiadó. Attila u. 8.

Ügyes gy akorlott •Vasasalójiők felvétetnek —
Máthé
kelmefestőnél,
Báró Jósika u. 22. sz.

Egyszoba,
konyhából
álló lakás és uccai garzon lakás kiadó. Teleki
u. 17. '

Tanoncot felvesz W i ikler uriszabó, Tisza La.
jos körút 38.

ggfaciEnuuLOtt
Intelligens
magános
özvegy (©vieni) uri háztartás vezetését vállalja háziasszony helyettesül. Diétás főzési válla). „Teljesen megbízható" jeligére.
Bejárónőt felveszek —
Petőfi Sándor sugárut
27, Frank Piri divatsza
Ion, emelet.
Szakácsnőt jó bizonyitvánnvál keresek.
Dr.
Rex. Tisza L. körút 57.
Mi ideneS főző bejárónő ©tonnáira felvétetik.
Széchenyi tét 3. I. 4.

Kárpitos
o l c s 6 és j ó

Döme Vince

Q r ó f A p p o n y i A. u 31
HÁZTARTÁSI
CIKKEK 1
terjesztéséhez cimszerzöket fikszszel és jutalékkal felveszünk. Jelentkezés 8—9-ig Kölcsei-ucca 6., I. 4.

Száraz uagvuszitasi
szakszerűen

Szecsödv

vegytiaxtltó v é g e s
Ipartelep: Feketesasucca 10. Keresse fe'
huslomma'.
S4s
Egy
nak
nos
ság

erős fiút
tanulófelvesz Lázár Jásütőmester. Szabadtér 11a. Alsóváros.

Egy ügyes kézilány felvételik Szent István tér
11, varroda.
Nagyniunkás fölvétetik.
Till szabónál.
Cipész segéd férfi munkára felvétetik. Békési
Béla. Feketesas u. 21.
Egy jobb házból vatö
fiu tanulónak és egy 14
— 15 éves fiu kifutónak
felvétetik. Örlei vaskereskedésébon
autóbusz
állotuás mellett.

STOPPOLTASSA
ruháit a Budapestinél.
Eredeti gyári beszövések, szolid árban. Czlct
Szeged, Kelemen u. 2.
Fiatal német
tanítónő
állást keres. Ajánl ltokat a kiadóba „Állás"
jeligere.
Varrólányok angol cs
raneia munkához felvé
tétnek. Wigner. Szóche
nyi tér 3, I. 4.

QPffl^V€T€L
Rutorok eladók költözködés miatt. Fél háló,
zsirosbödönök.
5 kg.
toll. Kossuth Lajos sugárut 32.
Veszek és etadok használt ruhaneműt, zálogjegyeket, gramofonokat,
varrógépeket stb. Cse
hó, Attila u. 8.
Használt téglát veszek.
T sza L. könit 27. Ju
hász.
Egy használt gyermekkocsi eladó. Megtekinthető fél egvtöl cs kettő között. Báró Jósika
ucca 1, I. em.
J ó moslék eladó. Deák
Ferenc u. 2. sz. alatt.
Étkezdébe.
Petről-főzőt, keveset —
használtat veszek. Margit ucca 28, tóid. 4.
FÜSTÖLT L I B A
mell és comb kilója 2 50
pengő. Rákóczi Falatozó. Kossuth Lajos su-gárut 10.
P 3.50-ért 10 darab egynyolcad, l 1 7.00-ért 10
darab e.gvncgyedes
OSZTÁLYÍSORSJEGGYEL játszhat
társaságban. Jelentkezés Tóth órásnál
Kárász u. 13.

Ki ©olna az a diszkrét
nr, ki egy nehéz helyzetben levő fiatal aszszo.ivnak 300 P-t kölcsönözne. Jelige „Disz
krét 40—60" ti kiadóba
kérek.

h jószágoknak u városi legelőkre való kiváltásáról.
Szeged sz. kir. város tulajdonát
képező városkörüli, alsótanyai és felsőtanyai legelőkre, a
szegedi lakosság jószágai 1938. évi április
bó
1-től, a nem szegedi lakosság jószágai pedig április hó 20-tól kezdődöleg válthatók ki az alább
fclsprolt' vámhivataloknál.
t. A felsővárosi és rókusi legelökre a XIII. sz.
Itudoll'-téri vámháznál.
2 A külpalénki és az alsóvárosi legelőkre a
XII. sz. Szeged Máv. személypályaudvari vámhivatalnál.
3. Az ujszegedi legelőre a IX. sz. szőregi várahivatalnál.
1. A bak tó—fehértói legelőre a X. sz. Szegedrókusi, valamint a VI. sz. Csongrádi-sugáruli
vámhivatalnál.
5. A Sze.itmihálytclek-matyé ri legelőre a IIL
sz. Szabadkai-uti vámhivatalnál.
6. A Szeged-felsőt anyai és balástyaí legelőkre
az V. sz, Szrged-rókusi, valamint a VI. sz. Csongrádi-sugáruti vámhivatalnál.
7. Az alsótanyai Kereseti és Vágó-járási legelőkre (tehén cs üsző kivételével) az V. sz. Szoged-rókusi, a ITT. sz. Szabadkai-uli, a IV. szs Kálvária-uli és a X I I I . sz. Rudolí-téri vámhivataloknál.
8. Az Alsótanyai-átokházai legelőkre (ökrök
kivételével) az V. sz. Szegcd-rókusi, a 111. sz,
Szabadkai-uti, a IV. sz. Kálvária-uli cs a VIII.
sz. Rudolf-téri vámhivataloknál.
A jószágokat az alább felsorolt feltételek betartása mellett és a megállapított dijak lefizetése
ellenében lehet kiváltani:
a) nem szegedi lakosok lovai a legelőkre egyáltalában nem válthatók ki,
b) a legelői szibálvrendelet megállapítja
az
egyes legelőkre kiváltható jószágok számát s ettől a város hatósága el nem tekinthet,
c) a kiváltott jószágoknak a legelőkre ©-aló kiliojtási időpontját később fogom megállapítani és
külön hinletménybeu közhírré tenni,
d) a fübérdijakat és kutköltségeket az egyes
jószágok után a szabályrendelet az alábbiakban
állapította* meg:

Az állatfajok
megnevezése

Szegődi IpkcgoV
ote
ö
m
s$
t
3
id
s
m
•J
rá o

Szarvasmarha
ló drb.
15—
Két éven aluli
csikó drb
10.—
Két évei aluli
borjú drb
6—
Kecske, szamár,
sertés drb
5—
Juli. birka,
bárány, drb 1 20
Lud után drb 020
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©ea
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©
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©
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•
•

0.50 15.30 30—

0.30 30.50
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6.20 12—
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0.10

5.10

7.50 0.10

7.60
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-

134)
0.20

1B0 0.10
0.20
-
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0.20

e) Ludak csakis a városkörüli vizállásos vagy
egyéb arra alkalmas területekre, igy a Rendezőpályaudvar, Szegcd-Rókus-pályaudvur,
Alsóvárosi szérűskert melletti, felsővárosi Vöröskereszttói vizállásos területekre, birkajárásokra, Fertőre, valamint a bérföldek közötti hajtó utakra válthatók ki. A Fehér-tóra és környékére ludakat kiváltani nem lehet.
D Juhot, birkát, bárányt a -aagyjószágok legelőire kiváltani nem tehet.
A legeltetést dij ellenében a város közönsége
csak a legetőkön ©-aló legeltetési iogot nyújtja.
Szeged, 1938. évi március hó 16-án.
Dr. Pálfy József polgármester.

nfiLMAGYAHORSZAfl
Megjelenik hétfő kivételével n a p o n t a

reggeL

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Szeged; Szerkesztőség Somogyi-ucca 22, I. emelet.
Telefon 23-33.
Kiadóhivatal, kö1csfinkönv©rtár es )egy#
froda: Aradl-ucca 8.. telefon 13-06.
Nvomda: Lőw Lipót-u 9 lelefon 134)6.
Budapest: Szerkesztőség és kiadóhivatal: V I I I ,
Práter-ucca 29b.
Makó: Szerkesztőség és kiadóhivatal
Városi bérpalota (Tejpiac.) Telefon 215.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hirlap- és Nvomdavállalat Rt.-nál, Szeged.
Felelős nyomdavezető. K L E I N SAN DÓR,

