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Kamaraszínház
Az elmúlt héten az egyik szegedi napi 

lapban Somogyi Szilveszter dr polgár- 
mester nyilatkozatát olvastuk, aki a ka
n t r a  színház létesítésével kapcsolatban 
olyan kijelentéseket tett, amelyek mel
lett kritika nélkül nem haladhatunk to
vább. A polgármester ur ellene van a 
kamara színház megvalósításának, nyi
latkozatát azzal indokolta, hogy Sze
ged városa már a színház megnyitóelő
adásával is azt a ffelfogását igazolta, 
hogy ma még prózai színház nem tudna 
önmagában megélni. Felemlíti, hogy 
Az ember tragédiájának előadása a  leg- 
szomorubb képét rajzolta annak, hogy 
Szegeden a komoly drámairodalomnak 
csak gyérszámu közönsége van.

Igaz tisztelettel a polgármester ur tu
dása és bölcsessége iránt mégis szabad
jon nekünk csak két szempontból is rá
világítanunk fenti nyilatkozatának sú
lyos tévedéseire. Ami Az ember tragé
diájának előadását illeti, ebből koránt 
sem lehet Szeged város közönségének 
gyér érdeklődését megállapítani a ko
moly drámairodalommal szemben. Hi
szen a megnyitó előadás egyik szüneté
ben a polgármester ur kijelentései nagy 
bán megegyeztek a sajtó egyöntetű kri
tikájával, hogy a színház teljesítménye 
bár dicséretreméltó, azonban mégis sok 
kívánni valót hagyott hátra. H a ehhez 
hozzávesszük azt, hogy Madáchunk hal
hatatlan drámai költeménye mindenki 
által jólismert, nem róhatjuk közönsé
günk szemére azt, hogy a harmadik és 
negyedik előadás iránt, a városban el
terjedt kritikák után, nem tanúsított 
melegebb" érdeklődést. A nagyobbik té
vedése a polgármester urnák a  város 
teherbíró képességéről tett nyilatkozata. 
Tételezzük fel, hogy valaminő igazság 
van a polgármester ur megállapításában 
azonban ez korántsem jelentheti azt, 
hogy az ország második nagy városa 
ne kísérelhesse meg azt, hogy a ko
moly drámairodalom termékeinek haj
lékot ne nyújtson, mert ha nehézségek
kel is kellene megbirkóznia az uj szín
háznak, még akkor is az áldozatok fö
löttébb kisebbek annál, mint sem elérné 
egy létesítendő kam ara színháznak kul
turális jelentőségét.

A  csonka hazában nem lehet tisztul- 
tabb gondolat annál, hogy a fiatalságot 
a  társadalom lelkét minden megvaló
sítható kulturális eszközökkel formál
juk úgy, hogy abból megépülhessen egy 
szebb magyar jövő menyboltja. Nem
zeti erőt jelentő kulturfölény pedig is
kolák létesítése mellett elsősorban szín
házak, kultúrpaloták felállításaival ér

hető el.

Szathmáry Tihamér Hódmezővásárhely 
nyugalmazott rendőrfőkapitánya a mai napig 

sem számolt el városának kapitányi 
működése alatt befolyt rendőrségi pénzekkel
Egy m egkésett kitüntetés m arg ó jára  — V á sá rh e ly  purifikátora  még ma 
is  „testvérek  között“  huszonöt millió koronával tarto zik  a v áro si pénz
tá rn a k  — A szám vevőség 1928-ír a azonban c sa k  „98  fillérb en“ könyv-

velte el a ta rto zást
A vásárhelyi lapok a napok

ban számoltak be egy .megkésett 
kitüntetésről. IV. Károly király 
még 1918-ban a polgári érdem- 
kereszt II. osztályával tüntetett 
ki néhány vásárhelyi tisztviselőt, 
többek között Szathmáry Tiha
mér akkori rendőrfőkapitányt is. 
Az akkor bekövetkezett rendkí
vüli állapotok, majd a  későbbi 
felfordulás és egymást érő külön 
böző válságos és átmeneti idők 
miatt a kitüntetések kézbesítése 
piostanáig késett. A napokban 
azonban mégis megérkezett.

Különös véletlen, hogy épp a 
kitüntetések Vásárhelyre érkezé
sének napján a városi számvevő
ség nagy könyveiben e sorok Író
ja  .furcsa felfedezésre jött rá.

Szathm áry  T iham ér nyugal- 
1 m ázott ren dőrfőkapitány  a  

V ásárh ely i Friss Ú jsá g  fe le
lős szerkesztő je , volt kor
m ánybiztos főispán, az  egy 
ségesp árt egyik vezető ta g 
j a  a  kím életlen purifikátor  
1919-ben, am ikor h ivatalát 

á tad ta  az  u j ren dőrfőkapi
tánynak, a  rendőrségi k öz
pén zeket hiányosan fizette  
be H ódm ezővásárhely  váro

sán ak  p én ztárába .

A számvevőség Bevételi II. 
Számlakönyvének XVIII. cim, 

26-ik rovata alatt azt olvastuk, 
hogy Szathmáry Tihamér, volt 
rendőrfőkapitány hivatalának át 
¡adásánál a következő összegek
kel nem számolt el, illetve tarto
zik a város pénztárának:

A  kapitányi letéteknél 21 
ezer 462 korona és 48 fillérrel, 
a  k ih ág á si büntetéspánzeknél 
800 koronával, a  g azd átlan  jó 
szágo k  árán ál 1450 koronával, 
valam int a  10925— 1919 tan á
csi ü gy d arab  a la p já n  279—

1918 tan ácsi ü gy d arab  szerint 
elszám olatlan  összegek  cim én  
790 korona és 40 fillérrel, a  
mely összegek  összesen 24.502  
koronát és 88 fillér tesznek ki.

Ezt az összeget Szathmáry Tiha
mér terhére könyvelték el.

A volt rendőrfőkapitány azok
ban az időkben úgy látszik, ko
molyan vette ezt az elszámolat- 
h.n ügyét a várossal, mert 1920- 
kan és 1922-ben befizetett a vá
mosi pénztárba összesen 12.299 
koronát és 7 fillért. Azóta azon
ban a számvevőség a fentmaradt 
12.203- korona és 81 fillér hiányt 
évről-évre terhére könyvelte el 
pzathmáry Tihamérnak.

Az 1928-iki Bevételi II. szám
lakönyvben egyébként a számve
vőség

a  m ai értékben testvérek kö
zött m egh aladó  25 millió ko
ronás hiányt 98  fillérrel köny
velte el, tehát könnyen m egtör  
ténhetik, hogy a  legú jab b  ren

delkezések  fo ly tán  m int egy- 
pengőn alu li tartozást, ezt a  
98 fillért törölni fo g ják .

Hitünk szerint azonban ez a 
pengőre váló átszámítás fcájntit. 
Hódmezővásárhely város urai 
nem, lehetnek abban a helyzetben 
hogy egy ilyen summás összeget 
máról-holnapra megsemmisítse
nek annál is inkább, mivel itt

olyan pénzekről van szó ,, a  
m elyekről most m ar a  nagy- 
közönség is tudni ak ar  és 
am ely pénzek a  valo rizá
ciós törény 4-ik p a ra g ra fu sa  
szerint valorizá ltan  ta r 
tandók szám on és fizeten

dők  vissza .

) ¡Reméljük, hogy a város sür
gősen elrendeli majd a hivatalos 
Vizsgálatot, hogy megállapítsa, 
kit terhel a felelősség azért, hogy 
1919 óta Szathmáry Tihamér 
nyugalmazott rendőrfőkapitány 

mai napig sem számolt el a rend
őrségi hivatalos pénzekkel.

Venizolos és Mussolini vasárnap 
délelőtt aláírták a görög—olasz 

baráti szerződést
Ü n n e p é ly e s  k e r e te k  k ö zö tt fo ly t le  a s z e r z ő -

ű é s  m e g k ö té se
Róm a, szeptem ber 23. Görögország és Olaszország hosszas 

tárgyalások után tegnap, vasár nap .délelőtt létrehozták az t a  
baráti szerződést, amelyet Olasz ország velünk, magyarokkal 
megkötött.

A külügyminisztérium taná cstermében ünnepélyes keretek 
között találkozott Venizelosz és Mussolini, a két nem zet.kor
mányelnöke és aláírták a baráti szerződést. Az ünnepi aktus 
után Mussolini ebéden látta vendégül Venizeloszt é3 a diplomá
ciai előkelőségeket.
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Becsben villanyvilágítás mellett fognak 
futballozni

Nurmi sta rtja  elm aradt
B'écs, szeptember 23. A nagy esőzések 

miatt Becsben tegnap az összes futball
meccsek ejlmaradtak, valamint Paavo 
Nurmi startjais. A világhirü futóbaj
nok bécsi bemutatkozása kedden lesz.

Becs azzal a  szenzációs ötlettel lép 
a világ elé, hogy kedden este villany
világítás mellett rendez futballmérkő
zést. A sporttársadalom rendkivüli ér
deklődéssel tekint a bizarr ötlet elé.

Az ékszerkereskedők mozgalma 
a házaltatás ellen

H a rc  a  le g á l is
Hetek óta egyre nagyobb a mozgoló

dás a szegedi ékszerkereskedők között. 
A legnagyobb megrökönyödést váltja ki 
a  kereskedő világban az a szinte, már 
a tisztessgtelen versenyt» ütköző tü
net, amellyel néhány kereskedő igyekszik 
üzleti forgalmát javitani. A közelmúlt-, 
bán egyre több kereskedő házaltat Sze
geden. Erőesen befolyásolja a  szegedi 
kszerkereskedők üzletmenetét, hogy 
egyes vállalatok gyárakat, irodákat, bar, 
kokat kerestetnek fel ügynökeikkel és 
erőszakos módon igyekeznek áruikat rá  
kényszeríteni a vevőkre. Az ékszerke
reskedők a  napokban mozgalmat indí
tottak, hogy ezta házalási rendszert gyö 
kérésén kiirtsák a szegedi kereskedelem 
életéből z

Az ékszerész szakosztály nagy prog 
rammot dolgozott ki, hogy zet a  har
cot sikeresen megvívja. Először békés 
utón igyekszik megértetni az ügynök- 
rendszerrel dolgozó kereskedőkkel, hogy 
mindenkppen káros az egyetemes ke
reskedelemre a  házalttaás.

k e r e s k e d e le m é r t
Az ügynökök nem szakképzett ék
szerészek ,tehát nem is lehet meg
feleli a  munkájuk. A másik legfon
tosabb dolog az, hogy a  kereskedő 
nem tudja ellenőrizni azt, hogy 
ügynöke milyen szóbeli megállapo- 

dúsokat köt.
A szakosztály felhívja az ügynököl- 

tető cégeket, hogy

legális keretek között dolgozza
nak, hirdessenek az újságokban, 
küldjenek szí árjegyzékeket, mert 
ilyen munkával sokkal eredménye
sebben és megbízhatóbban fogják  

feleiket kiszolgálni.

A szakosztály mozgalmának egyelőre 
csak egyetlen egy pozitív eredmr.ye volt 
amennyiben az egyik házaltató cég el
bocsátotta ügynökeit. A szakosztály 
programját minden vonalon végre fogja 
hajtani és bízik abban, hogy teljes ered 
ményt is fel fognak tudni mutatni.

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár tőkeemelése
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 

f. évi március havában tartott rendes 
közgyűlése elhatározta, hogy az intézet
1.400.000 pengőt kitevő alaptőkéjét 
7000 drb. uj részvény kibocsátásával
2.100.000 pengőre emeli fel. Az igazga
tóság vonatkozó hirdetménye mai szá
munkban jelenik meg, mely szerint a 
közgyűlés határozata alapján  az igaz
gatóság egyelőre 3500 drb uj részvényt 
bocsát ki, darabonként 200 pengős kibo
csátási árban. Az intézet régi részvé
nyeseit elővételi jog illeti meg, oly mó
don, hogy minden 4 drb. régi részvény 
alapján 1 drb. uj részvényt jegyezhet
nek. A, befizetések után az intézet a be
fizetés napjától ez év végéig 8 százalék 
kamatot térit meg. A kibocsátási árban 
a  kibocsátással kapcsolatos mindennemű 
illetékek és egyéb költségek is bentfog
laltatnak, úgy, hógy a  részvényesek ezen 
a  cimen külön semmit sem fizetnek be.

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 
ezen tőkeemelési akciója igen nagy je

lentőségű, mert az előálló tőkegyarapo
dás alkálimat ad aiz intézetnek arra, 
hogy országos tekintélyének és 83 éves 
múltjának megfelelően a  magyar köz
gazdaságnak és pénzügyi életnek foko
zottan további nagy szolgálatot tehes
sen és nemcsak városunk és vidéke, ha
nem távolabbi relációkban is hasznos 
működést fejthessen ki.

A tőkefelemelési művelet sikere biz
tosítva van s annak befejezése után az 
intézet alap- és tartalék tőkéinek össze
ge 4,000.000 pengőt fog kitenni s ezzel 
jelentős lépést tesz abban az irányban, 
hogy afc intézet sa já t  vagyona a béke
beli állapotokat mielőbb megközelítse.

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 
nemcsak városunknak, de az országnak 
is egyik legrégibb pénzintézete, a vidék 
legnagyobb és vezető tényezője, ami az 
anyagi erők növekedése folytán jelen
tős mértékben megszilárdul és úgy a 
belföldi, mint külföldi kapcsolatait még 
fokozottabb mértékben kiépítve, nagy

Uj üzletemben legolcsóbb árban árusitom
most érkezett Jungliaus Jaz, u y r  
Kionzl pormentes ébresztő 
órák, láncos sulhuzamu. 14 Ník 
napos rugóhuzamu gyönyörű SL 
erőshangu ingás és 8 napos Ip JH  
iroda-órákat, a legjobb gyárt- 
mányu Omega, Doxa, Tawa- fc.8 á jll  
nos Watch, Cyma, Mystoria,
Junghausz stb. gyártmányú

esüst, nikkel és acél órákat. 
Szép választék 14 karátos 
arany, ezüst, cliinaezüst ék
szerekben és disz tárgyakban. 
Arany karika és szép pecsét
gyűrűket minden súlyban és 
fazonban l e g o l c s ó b a n  

szerezhetők be.

óra-, toronyóra- é s ékszerkészitő  
V v S llF l JF 43F C IIC  Szeged, K á r á s z  u c c a  16. szám
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lehetőségeket fognak biztosítani számá
ra, hogy a  hazai gazdasági élet újraépí
tésében jelentősen vehesse ki részét.

Az intézet forgalma, betétállománya, 
kölcsönállománya és minden egyéb üz
letei állandóan emelkednek és méltán, 
mert az intézet sok évtizedes működése 
alatt a közönség osztatlan bizalmát ér
demelte ki és nemcsak városunkban, de 
a távolabbi részeken is, szolid üzleti el
vei és a mindenkor jól betöltött hivatás j 
folytán valóságos fogalommá lett. Az i 
intézet jó megítélését mi sem bizonyít
ja  jobban, mint az a szinte egyedülálló 
tünet, hogy részvényei nemcsak belér- 
tékben, de árfolyamértékben is állan
dóan növekednek. Amig 1925. év m áju
sában egy részvény ára  még csak 35 
pengő volt, addig az ilyen 5 darab rész
vény összevonásából keletkezett és most 
forgalomban lévő 100 pengő névértékű 
részvények ára  ma körülbelül 215 pen
gőt tesz ki. Az árfolyam emelkedés te
hát darabonkét rövid idő alatt 40 pen
gő, az összes forgalomban levő részvé
nyeknél pedig összesen 560.000 pengő.

Az osztalék tekintetében is az intézet 
évről-évre mind több és többet juttatott 
a  részvényeseknek. 1926-ban 3 pengőt, 
1927. üzletévre 3.60 pengőt fizetett és 
alapos kilátás van arra, hogy 1928. üz- | 
letévre az intézet tovább emelkedő ősz- | 
talékot fog fizethetni.

írógép, irodabútor, 
mindenféle irodafel

szerelési cikkek

W I R T H
és

RENGEY
n é lS z e g e c l H o rv áth  M ih ály  
u c c a  7. sz . T e le fo n  12-21.

A lényegesen megnövekedő sa já t  t-j- 
ke, a szépen emelkedő betétállomány s 
az állandóan növekedő belföldi és kül
földi hitelek képessé fogják tenni az in
tézetet, hogy nemcsak Szegednek és a 
szomszédos vármegyék lakosainak tud
jon előnyös feltételek mellett hiteleket 
folyósitani, de e hatalmas pénzeszközök 
birtokában fokozottabban veheti ki ré
szét abból a  nemzetépitő munkából, a 

j mely szükséges ahhoz, hogy hazánk gaz- 
j dasági élete a senyvedő állapotából ki

emelkedjék. ____________________

Rövid h írek  m indenfelől
Pásztor Zoltán az ismert szegedi dal- 

költő, pénzügyi segédtitkárt a  pénzügy- 
miniszter Budapestre helyezte át.

A meteorologiai intézet szeles, eös, 
hűvösebb) időt jelentett be.

W. A. Heurtley angol archeológus 
néhány nap óta Szegeden tartózkodik. 
A muzeum őskori leleteit tanulmányozza 
a  londoni British Muzeum megbízásá
ból.

Az egysgespárt nagykanizsai cso
portja  vasárnap délelőtt tartotta ülé
sét, amelyen Bazsó Józsefet, az ipartes
tület elnökét egyhangú lelkesedéssel je 
lölték a  megüresedett képviselői mandá
tumra.

A városi háztulajdonosok egyesülete 
vasárnap délelőtt gyűlést tartott, ame
lyen a  lakások felszabadítását követel
ték és a  lelépési dijak rendezését kifo
gásolták. z

Ma kezdik meg a  Templom téri Rozá 
la kápolna lebontását. A  kápolnát a 
Lechner téren állítják fel.

Hollen Márton péksegér vasárnap  dél 
után Margit uccai lakásán marólúgot 
ivott. Az életunt embert súlyos belső 
sérüléseivel a  közkórházba szállították. 
Kihallgatni még nem lehetett.

Faragó Géza meghalt. A magyar festő 
művészetet ismét súlyos csapás érte,

vész, aki az újabb idők egyik legtehet
ségesebb festője volt.

— Sajtóhiba. Lapunk 7-ik* ol
dalán a „Hódtava furcsaságai” cimü 
cikkünk befejezése után a sportpályá
zati közlemény szövege került. Lapzár
takor már ezen a  hibán segiteni nem 
tudtunk.

.......................................... I III................ “A rcképes igazolványba
családi, csoport 

fényképeket, levelező-lapokat 
legszebben, legolcsóbban

S I M O N Y I
f é n y k é p é s z n é l  k é s z ü l n e k  

Műterem:
Korzó Mozival szemben

Dlszkőnyvkü tés, Iróm appa, 
paspartu , n ő i kézim unka  
m on iiro zá so k , könyvköté
s i e n  és kapcso la tos  m in
dennem ű m unkákat p on 
tosan és  le lk iism eretesen  

kész ít

Ifj. SCHMUTZLER NÁNDOR
S z e g e d ,  D u g o n ic s- té r  12.

(Napló ház.)
meghalt Faragó Géza kiváló festőmü- . _______________________________

A nagyérdemű közönséghez!
Tisztelettel értesítem, hogy K o lo z s v á r i- té r  s a r o k ,  S z é l 

u tc a  2 . s z á m  a la t t  p a p r ik a -  é s  d a r á ló m a lm o t  létesí
tettem s azt a mai napbn.már üzembe is helyeztem.

D arálást 4 százalékért,

a paprikaőrlést legolcsóbban
végzem. Egyben tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy  
s a j á t  ő r lé s ű  d a r á k  á lla n d ó a n  k a p h a tó k . Telefon meg
rendelésre díjmentesen házhoz szállítom. T e le fo n  15-51. A nagy

érdemű közönség pártfogását kérem, tisztelettel
Ö rdög  Is tv á n  tu la jd o n o s , K is p é te r  P á l  fő m o ln ár
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Rosenberg Sándor péterróvei kereskedő elbeszéli
a vérvád izgalmas napjait

A vérvád eseményeit m agyarellenes kulturfeotrány célja ira  
használják fel a szerbek. Hogyan akarták Pollákot kiüEdozni

a faluból? Mi iga* a vérvádból ?
Az elmúlt héten több napig 

Szegeden tartózkodott Rosenberg  
Sándor péterrévei, kereskedő, aki 
szem- és fültanuja volt a Péter- 
révén lefolyt zsidóellenes agitá- 
ciónak és ő maga is szenvedő ré
szese volt a feluszitott és félre
vezetett tömeg támadásának.

Rosenberg Sándor a „M agyar 
Élet” szerkesztőségét kereste fel 
és mondotta el nekünk a Péter- 
révén lefolyt 'incidensnek valódi 
okát, amely egy péterrévei kon- 
kurrens kereskedő híresztelése 
alapján indult el és csaknem  eu
rópai botránnyá d agadt.

—  Különösen ott, ahol orto
dox zsidóság lakik és a lakosság
nak nincs meg a kellő műveltségi 
toka, vagy nincsenek felvilágo
sult vezetőik, csak azokon a he
lyeken érthető meg, hogy ez a  
barbár és m inden jóérzést nélkü
löző vád ta la jr a  ta la l. Kezd
te el Rosenberg kereskedő, aki 
még ma is az átélt izgalmak ha
tása alatt áll.

_  Péterréve, Petrovo Szelő, 
ahogy a szerbek elnevezték, 
12.000 lelket számláló falu, nem 
messzire Zentától. Lakosságá
nak zöme magyar, a másik ré

sszé 'szerb. Közöttük évtizedek 
"óta él a mintegy negyven család
ból álló ortodox zsidó lakosság. 
Csendben és minden közszerep
léstől távol tartva magukat, csu
pán a munkájukkal és családjuk
kal törődve dolgoznak itt a zsi
dók és talán ez az oka annak, 
hogy néhány irigy em ber minden 
eszközt felh aszn ál arra , hogy 
ezeknek a családoknak lelki nyu
galmát feldúlja. A forradalom 
alatt 1919-ben

kirabolták és te ljesen  tönk
retették ezt a  negyven zsi

dócsaládot,

akik okulva ezen a támadáson, 
méginkább saját életüket élték. 
Akkor is kitudódott, eppen úgy, 
mint most,

hogy úgy az  1919. rab ló tá
m adást, valam int a  néhány  
héttel ezelőtt leza jlo tt rom 
bolást egy és ugyanazon  
em berek iz g a tá sá ra  követtek  

el.
—  Két egyetemi hallgató, kik 

közül, az egyik zágrábi születésű 
horvát, 'mig a másik a konkur- 
rens kereskedőnek a fia, kezd
ték hiresztelni azt, hogy Pollák 
fűszeres cselédjét a zsidók ölték 
meg, hogy a keresztény leány vé
rét, 'a nemrégen felépült zentai 
zsidóteipplom <m alterjába kever
jék. Mondanom sem kell, hogy 
mennyire iga.zságtalan, rosszin
dulatú és embertelen ez a táma- 
oás. Hiszen a zsidó ember nem 
gyilkol. A z ortodox ritus szerint 
m ég a  csirke veret sem  szab ad

felhasználn i, csak akkor, ha jól 
ki van sózva és csak azután lehet 
elfogyasztani.

De Péterrévén mégis talajra 
talált a vád. A két egyetemi hall
gató, amikor Pollák cselédje már 
nyolc napja volt távol .és sehol 
nyomát se talláták, a nagybecs- 
kereki törvényszéken feljelentést 
adtak beiPollák ellen. A feljelen 
tés után fellázították a falut, 
amelynek félrevezetett lakossága

a  negyven zsidó csa lád  ellen  
való ságos tám ad ást intézett.
A helyzetünk roppant kritikus 

volt. Péterrévén nincs csendőrség 
csupán néhány falusi rendőr tart 
ja  fent a rendet. De ezek is a 
támadóknak a d ta k . igazat.

A  falu  jeg y ző je , am ikor a  
kétségbeesett zsidó csa lád ok  
a  segítségét kérték , v isszavo
nult és kijelentette, hogy  

sem m it sem  tehet.

A feluszitott tömeg addigra be
verte .az ablakokat, felfeszitette 
a boltok redőnyeit, rombolt, pusz 
titott, de nem rabolt. Elképzelhe
tik milyen izgalmas éjszakánk 
volt. Reggelre azután megérkez
tek Zentárói a csendőrök, meg
érkezett a vizsgálóbíró, elren
delték, a statáriumot és

végezetü l épen, fé rfi ru h á
ban, kiéhezv, m egkerült az  
id egb ajo s lány is, ak i mint 
később kitudódott, az  a p já 
tól való  félelm ében szökött 

m eg.

—  De ne higyjék, hogy ezzel 
végeszakadt a további izgatás
nak. U j formában kolportálták

a vérvádat. Azt suttogták a fa 
luban, hogy a leánynak

az  orrán  keresztül vették  
vérét.

Ez már magában.véve is abszur
dum, hiszen aki csak keveset is 
ért az orvostudományhoz, tudja 
azt, hogy orron keresztül vért el
vezetni nem lehet. De mi volt az 
orvosi vizsgálat eredménye? A 
főügyész, a vizsgálóbiró jelenlé
tében megvizsgálták a leányt, 
akiről megállapították, hogy érin  
tetlen és sem m iféle sérülése nin
csen. Ellenben a vizsgálat folya
mán megállapították, azt is, hogy 
a leány an y ja  révén terhelt és 
hogy m aga  a  leány is beszám ít
h atatlan . Ez volt az eredménye 
a vérvádnak, melynek szerz i.t 
Péterévén mindenki ismeri és 
aki

nem m ás, mint P ollák  keres
kedő konkurrense, ak i ily  
módon gondolta elüldözni a  

fa lu ból ellenfelét.

De ennek a vérvádnak van 
még egy másik, .nemcsak a zsi
dóságot érintő eredménye is.

__ Szerb iában  az  összes la 
pok  kulturbotránnyá fú jtá k  
fel ezt az  ostoba és a la p ta 
lan v ád at és a  m agy arság  

ellen láz itan ak .

\  Tiszaeszléri perrel kapcsolat
ban tárgyalják a péterrévei ese
ményeket és a vérvád miatt elo- 
fc rdult incidenseket a tulnyomó- 
í n nagyar nemzetiségű lakos
ságra hárítják, bár köztudomá
sú, hogy az egész alaptalan vád 
egyetlen péterrévei kereskedő 
agyában született meg.

A sze g e d i ip a ro ssá g  
é rd e m e  a  n y u g d íjb iz to s ítá s  

m e g va ló s ítá sa
d o n o r i  « z e r e n e  a z  o r s z á g o s  m o z g a lo m b a n . — M inden t 
m e g  k e li ien n i a  s z e ^ d ^ p a r j s ^ k e r e B  c ^ e  e m  m eg

Budapest szeptember 2:5. 
j Az iparosmozgalmak terén a 
ls;zegedi iparosság régóta tekin
télyes pozíciót tölt be s országos 
viszonylatban is nagy súllyal esik 
latba. Az iparosság legfontosabb 
kérdései érlelődnek most és idő
szerűnek tartottam felkeresni 
brühwirth Mátyás országgyűlési 
képviselőt, a parlamenti iparos
blokk elnökét, aki a nyári szü
netben is fáradhatatlanul dolgo
zik az égető iparosproblémák 
megoldásra segítésén.

A beszélgetések során az or
szágo s vonatkozású kérdések mel 
lett szóba került

a  szeged i iparosok szerepe, 
am elyről Frühw irth M átyás  

képviselő

a következőket mondotta a M a
gy ar Élet szám ára:

__Szeged nem hiába az ország
második legnagyobb városa, a 
magyar kézműipari életben is 
nagy szerepet visz. Szeged ipa
rossága úgyszólván kifejezője a

tiszta kézműipari gondolatnak. 
Szeged iparoséletében a kézmü- 
iparosság sokkal nagyobb szere
pet játszik, mint Budapesten, ép
pen ezért <

a  szeged i iparosságn ak  pél
d át kell m utatnia a  főváro

siak  felé is,
•K

miként vehetik ki részüket a vá
ros közéletében.

_ Az iparosmozgalmakban
nem ok nélkül volt meg Szeged 
hivatottsága, hisz ez a város ad
ta az országos mozgalomnak bol
dogult Pálfy Dániel személyében 
az iparosvezért. Utóda az iparos 
társadalomból kinőtt kitűnő Kör- 
mendy Mátyás felsőházi tag lett, 
akinek ipartestületi elnökségével 
a szegedi iparosság szép eredme 
nyekkel halad előre nemcsak tár 
sada.mi. hanem gazdasági térin  
is. Minden remény megvan ar

ra, hogy a bekövetkezendő ön- 
kormányzati újjáalakulásban az 

I iparosságnak Körmendy Mátyás 
vezetésével igen nagy befolyása 
lesz.

A kommunális politikában 
az iparosság a jövőben az egész 
országban nagyobb szerepet fog 

j  vinni és a városok, községek aiiya 
| gi erőiben, közmunkáiban az ipa 

rosságnak részesednie kell. Nincs 
magyarabb osztály, mint kéz- 

| müiparoságunk, mely minden tá
mogatást megérdemel.

__ Szeded ip aro sságán ak
érdem e, hogy onnan indult 
ki a nyugdíjb iztosítás gon
dolata .

< A szegedi ipartestületben ál
landó bízol vság foglalkozik a kér 
déssel és az ipari nyugdíjbizto
sítás gondolatának terjesztésé
ben jelentős érdemeket szerzett. 
Az országszerte összegyűjtött ada 
tok közt igen értékes anyag van, 
amelyet éppen a szegedi iparos- . 
ság vezetői gyű.Ibiitek össze han
gyaszorgalommal az ipari nyug
díj megoldása céljából.. Az ipari 
kongresszuson éppen ezértt bíz
lak  a nyugdiikérdés előadását 
szegedi kikü’döitre. Az ipari 
nyugdnkérdés megoldására a 
munka folyik és reméljük, hogy 
anépjóléti miniszter ur az erre 
vonatkozó jaaslatot a tél folya
mán a Ház elé terjeszti.

— Az iparosok gazdasági bol
dogulását Szegeden különösen az 
akasztotta meg, hogy Szeged 
hinterlandját, amelyből az iparos 
ság részben élt, a trianoni gyalá
zatos határmegvonással elrabol
ták. A város vezetőségének

mindent m eg kell tennie, 
hogy a  tönkrem ent kereske
delm et és ipart m egsegítse  
s ezért nagyobb idegen for

ga lm at kel terem tenie.

Nagy lépést jelentett ezen a té
ren az egyetemi építkezés. A:
,egyetemre gyülekező intelligen
cia növeli a fogyasztók számat, 
azonban ez mind kevés ahhoz, 
hogy Szeged iparossága úgy meg 
élhessen, mint a békében.

__Bízom abban, hogyha az ipa
¡rosság bevonul a városházára, 
akkor ezen a téren is sok helyes 
ötlet kerül megoldásra, amely az 
ipar és kereskedelem fellendült»-
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(sere alkalmas. A város {nagyon, 
képzett vezetői igen helyesen 
minden alkalmat megragadnak, 
begy Szegeden rendezzék meg 
országos kongresszusokat, gyűlé
seket s ezzel is hozzájáruljanak 
a gazdasági fellendüléshez.

_  Ha az ipari nyugdíjról szó
ló törvényjavasat előkészítésére

minden nyersanyag összegyűlik, 
aikkor leutazom Szegedre, hogy 
a helyszínén beszéljem meg a 
javaslat tökéletesítését azokkal 
az iparosvezetőkkel, akik úgy
szólván egy életet töltöttek .el az 
iparosnyugdij megvalósulásának 
küzdelmében.

K. Som ody István.

Ötvennél több szentesi polgár 
feljelentést adott be az igazságügyi miniszternél, 

a szentesi ügyvédek ellen.
A * t  á llít¡A k  h nttv  a z ü g y v é d e k  a  p o ro k  e lhúzásával k ifo rgat-
t i ü  e l r o n t , t e

panaszos szón  tosiók  kihallgatúsatv

Hatalmas, országos botrányt 
rejtegető ügyben kezdte meg a 
kihallgatásokat dr. Lukács Béla,
& szentesi kir. járásbíróság el
nöke.

Huszonöt koldusbotra jutott 
szentesi polgár szeptember 3-án 
tartalmas memorandummal for
dult Pesthy Pál igazságügymi
niszterhez, amelyben

több szentesi ügyvéd ellen  
azza l a  váddal éltek, hogy  
azok  koldusbotra ju tta tták  

őket.

tehető ügyben 51629—1928. I. 
M. 8. számú leirattal

a panaszos szentesiek kihall 
g a tá sá t rendelte el.

Lukács járásbirósági elnök 
1918 eln. Ib 52. számú idézésé
vel szeptember 24-re már többe
ket be is idézett, hogy panaszai
kat meghallgassa és megtegye a 
szükséges intézkedéseket.

!— 1
I Telefon: 12—71. Alapítva; 1911.

| Rosmann
szücsmester Szeged, K árász ucca 5 .

Több aranyéremmel kitüntetve. 
MOLYKÁR“ ellen védő intézet.

Délmagyar ország legnagyobb szűcs 
és szőrme vagy áruháza. Állandó
an nagy választék női szőrmebun
dákban boákban és mindennemű 

olcsó és finom prémbörökbcn. 
Rendeléseket, alakításokat és jav í
tásokat gyorsan és olcsón vállalok. 
Mielőtt szőrme szükségleteit beszc- 

sziveskedjen bizalommal  
cégemhez fordulni.

rezne.

A panaszos szentesi polgárok 
azonban nem elégedtek meg az 
igazságügyi miniszterhez intézett 
memorandummal, hanem kül
döttséget vezettek dr. Szeder 
Ferenc országgyűlési képviselő
höz is,.aki a küldöttség előtt ki
jelentette, hogy a szentesiek pa
naszát a parlamentben is szóvá 
teszi.

A „Magyar Élet ebben a mon
stre ügyben figyeleméig kiséri az 
eseményeket.és további fejlemé
nyekről részletes tudósításokat 
közöl.

A memorandumban a huszon
öt szentesi polgár sérelmeit a 
következőkben ad ja e lő :

__ Ha ügyvédhez megyünk,
azonnal készpénz előleget kér
dek, ha nincs készpénz, akkor 
betáblázzák az ingatlanainkra, 
mint kitalált kölcsönt, A pere
ket pedig mindenáron húzzák, 
halasszák ugyannyira,

I hogy egész  1 dülöföldek, 
egész uccasorok vannak, 
am elyek rövid néhány év 
a latt ügyvédek tu la jd o n á

ba mentek át,

vagy azoknak a gabonakereske
dőknek a kezeibe, akik az ügy- 
védekkejl összedolgoznak. Min
den kölcsönt gabonakölcsön alak 
jában intéznek el, m ajd  pedig  

n agy  k am atta l . ö sszegezik  és ér
tékelik át pénzre ú jab b  k am a
tozással.

Egész sereg ily módon tönkre
tett ember van Szentesen, de hi
ába megyünk feljelentéseinkkel 
az ügyvédi Kamarához, mivel 
nem tudunk a paragrafusok kö
zött eligazodni; elutasítanak 
bennünket és meghatalmazott 
ügyvédet követelnek, ügyvédet 
azonban nem kapunk, mert kar- 
teliben vannak és egyik a má
sika ellen nem vállalja el az 
ügyek vitelét, — olvassuk a me
morandumban.

A panaszirat további részé
ben a huszonöt szentesi polgár 
felsorakoztatja

azo k at a pereket is, m e
lyekből egyes szentesi ügy
védek a perek elh úzásával 
vagyont szereztek  m aguk

nak.
Erre a memorandumra az igaz
ságügyi minisztertől leirat érke
zett a szentesi járásbíróság elnö
kéhez. Az igazságügyi miniszter 

ebben az országos botrányt rej-

/I fiata l nevelőnő története 
egy szegedi ügyvéddel, akinek szép és 

gazdag felesége is van.
N. N. szegedi ügyvédnek szép 

és okos gyermekei vannak A fe-

S S ! S s S S
reggelen ugyanis a fiatal neveló- 
Yiő, kissé 'sápadtan, soványab
ban, a fiatalság üde pírjából ^is

lett még egy nagy előnnyel is 
rendelkezik. N. N. ügyvéd fele
sége nagyon gazdag asszony.

A történet ott kezdődik, hogy 
az ügyvéd ékhez egy szép napon 
nevelőnőt vettek fel. A nevelő

nő fiatal volt, üde és tisztességes. 
Az ügyvédék családjában jó he
lyet kapott, a szép As főleg 
gazdag ügyvédné, de különösen 
a férj pártfogásukba is vették a 
fiatal nevelőnőt, ugyannyira, 
hogy a fiatal nevelőnő egy szép 
jnapon eltűnt az ügyvédék há
zából. Hová tűnt, nem tudta 
senki sem. Az . ismerősök már 
már rosszat gondoltak, de . hie
delmük nem vált valóra. Egy

nő vallott. Azt mondta az ügy
védnek, hogy ő nem merte _ meg
tenni azt, amit a nők általában 
minden morális érzék nélkül 
megtesznek, őnéki gyönyörű, 
kedves gyermeke van, akit halá
los aa szeret, csak nincs pénzé 
arra, hogy el is tartsa. És mivel 
az ügyvéd ur némileg részes a 
dologban, hát kérve kéri, hogy 
segítse meg. Hiszen ez ,is  az o 
gyermeke.

N. N. ügyvéd ur a polgári em
berek ideológiájával élve, termé
szetesen kidobta a  nevelőnőt.

Dehát egy a n y a ,  , akinek olyan 
szép gyermeke V3.ii, nem igen

líin?_
m
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ao.vao sorsjegy 40,000 nyeremény

sorsjegy
21 Í.’P. I

TJT

A s o r s je g y e k  fe le  o k vetlen  n y e r  !
Legnagyobb nyerem ény s ze re n cs é s  esetben

I pengő 800-000 pengő
a za z  félm illió pengő

sorsjegy
5dchíő|

1 jutalom 
i 1 nyeremény 

1 nyeremény 
11 nyeremény 

1 nyeremény 
1 nyeremény 
1 nyeremény

300.000 P.
200.000 P.
100.000 P.

50.000 P.
40.000 P.
30.000 P.
25.000 P.

2 nyeremény
3 nyeremény 
5 nyeremény 
9 nyeremény

12 nyeremény 
3 nyeremény 

33 nyeremény

à 20.000 P. 
>> 15.000 P. 
»  10.000 P. 
»  5.000 P. 
»  4.000 P. 
»  3 .000  P. 
»  2 .0 0 0  P.

mint 6 millió pengő készpénzben.

Sorsjegyek I _______________ »

árusítóknál

hagyja annyiban a dolgot. A fi
atal' nevelőnő gondolt egy meré
szet és elment N N. ügyvéd szép 
és Inagyon gazdag feleségéhez, 
akinek bejelentette, hogy férjura 
övéle is csevegett néhány hold
fényes éjszakákon. A szép és fő
leg gazdag ügyvédné erre a be
jelentésre vállat vont.

_  Ez az uram magánügye és 
én az uram privát ügyeivel nem 
törődöm.

A fiatal nevelőnő természete
sen igyekezett megmagyarázni 
egyes kötelezettségeket, ame
lyek egy embert még akkor is 
fogva tartanak, ha szép és főleg 
gazdag felesége is van. De az 
asszony hajthatatlan maiadt. 
Másodszori felszólításra a férj 
is. A fiatal nevelőnő erre gyer
mektartási pert akasztott N. N. 
szegedi ügyvéd nyakába. A mpert 
néhány hét múlva tárgyalják a 
szegedi járásbíróságon, amely 
minden valószínűség szerint ál
talános érdeklődést fo g . kelteni.

Most már csak az a kérdés, 
hogy az újszülött mennyiben 
oka ennek a dolognak és világ
raj öttéért vagy későbbi nyomo
rúságáéit ki felelős?

2 1  h a l e l  t a 
n y á s  p r í m atafcaszszákfú dón B.,_ -

föld eladó . Értekezni a szegediek 
találkozó lielvén, az Oroszlán-kávó- 
házban, a tulajdonosnál Hódmez«-

vásárhelyen.__________

KÉRJE AFŰSZERKERESKEDÉSBEM
A MOST M EG JELEN T , ,

148  RECEPTET TARTALMAZÓ, .
SZÍNES KEPEKKEL ILLUSZTRÁLT 

d? OETKER-féle 
RECEPTKŐINYVET 

ÁRA 3 0  F IL L É R
, T J f

HA A
FŰSZERESNÉL̂
NINCS.FORDUUON ,
KÖZVETLEN HOZZÁNK;
DsOETKER Agárhoz" 
BUDAPEST.VIIIX0N TIU.Z5 .
A ld7 receptet tartalmazó, „Hogyan ké
szül a jó sütemény ?-‘ című könyvecskét 
kívánatra továbbra is ingyen és bér- 

mentve küldöm.



Szeged, 1928 szeptember 24.
Magyar Élet

Beíyárvü Alföldön
Hocrv irtom  ki ifjú  Ráday Gedeon gróf, királyi biztos a betyár "

.4 szegedi vár rejtelmes története

Kondoros! csárd a  mellett . . .
Békés vármegye Kondoros községé

nek határában, négy országút találko
zásánál feküdt egy országúti „hotel” , 
melyet a múlt század elején egy kül
földről idevetődött élelmes német épít
tetett. A fogadó az akkori idők minden 
kényelmével rendelkezett. A találékony 
német nem feledkezett meg a betyárok 
igényeiről sem. Az épület minden egyes 
helyiségéből rejtett utakon a pincébe, 
vagy kinek-kinek tetszése szerint az 
istállóba lehetett jutni. A betyárok 
szempontjából ez nem megvetendő ké
nyelem volt, sőt a biztonság fokozására 
még földalatti búvóhelyek is voltak az 
földalatti „hatelbeai” , amelyeket csak 
labyrinthusszerü folyosókon keresztül 
lehetett megközelíteni. Ezekben a föld
alatti búvóhelyekben ha kellett napokon 
át mef ízhatta magát az üldözött, anél
kül, h_gy a felfedeztetés legcsekélyebb 
veszélyétől is tartania kellett volna.

Egyébként magának az épületnek az 
elhelyezése is kifogástalan gondosságra 
és előrelátásra vallott. Úgy lévén építve 
egy dombtetőre, hogy ablakaiból nem
csak a két keresztutra, hanem szerte az 
egész környékre is nagyszerű kilátás 
nyílott, sőt ha a kémlelő a rejtett fo
lyosón keresztül felment a kémény he
gyébe, láthatára akkorára megnőtt, 
hogy a közeledőt kilométerekről meglát
hatta.

Nem is csalódott számításaiban a 
német, mert az ügyesen megépített s 
kitűnő üzleti érzékkel vezetett korcsma 
csakhamar a Tiszántúl leglátogatottabb 
csárdája lett s az maradt a betyárvilug 
végéig. Négy vármegye legügyesebb ló
kötői, legravaszabb orgazdái, legvakme- 
rőbb betyárjai és legkörmönfontabb fel- 
kézkalmárjai adtak itt egymásnak ta
lálkát két emberöltőn át s mivel a jő  
bor mellett a szép lány, menyecske sem 
hiányzott, a kondorosi csárda dáridók 
zajától volt hangos mindig. A leghit
ványabb kapcabetyártól kezdve, a zsi- 
vány-nép előkelőségéig megfordult ott. 
mindenki, aki a betyár névre igényt 
tartott. Maga a „nagy” Sándor is gya
kori vendége volt a csárdának és hála 
a tervező előrelátásának, néha, mikor 
már nagyon üldözték s  erősen szorult 
a hurok Sándor bácsi nyaka korul, bi
zony nem egyszer nyújtottak neki is 
menedéket a biztonságos falak.

A hangos mulatozások közben néha 
el-eltünt néhány alak a dévajkodók "o 
zül; ezek tanácskozni vonultak el s i- 
zony a csárda falai között nem egy 
főbenjáró bűntény haditervei születte' 
meg. A néma falak, ha megszólalhat 
nának sok szörnyű bűnről tudnának be 
szólni. Pedig a nép ajkán igen jámbor 
színben tűnik fel a korcsma, hiszen 
mindannyian ismerjük a róla szóló 
nótát:

Kondorosi csárda mellett
Gulya ménes ott delelget;
Csárdabeli szép asszonynál
Ott. iszik az öreg bojtár.

H ogyan fo gad ták  a betyárok
R áday  kinevezésének hírét.

Az igaz, hogy ivott a konodorosi csár
dában néha az öreg és ifjú  bojtár is,

Vetró Ferenc főporkoláb naplója, feljegyzései és hiteles okiratai nyomán feldolgozta
(Utánnyomás tilos. — Minden jog fentartva).

de csak sűrűbben találkoztunk volna ott 1 ték az ebet a karóhoz, hogy. majd Így
az öreg és ifjú  zsiványokkal, amint- lesz, majd úgy lesz es _  semmisem le •
hogy az ő nótájuk másként is dalolt a Nem sokkal többet adtak az effele be-
csárdáról, ilyenformán:

V etró  Gy. látván

Nem messze van ide Orosháza, 
Közelebb, mint a  Ráday vára; 
Közelében van egy híres csárda 
Betyároknak van odacsinálva . . .

Adjon Isten jó napot korcsmárosné! 
Hát ez a szép pej paripa kié?
Bent iszik a lónak a gazdája,
Most jött ide tán negyedórája.

K i vagy betyár mutasd meg magad, 
Mert különben elviszem a  lovad. 
Vigye el a  lovam, ha úgy tetszik 
Nem bánom én akárhogyan nézik.

Csak vigyázzon, mert a ló leveti 
Senki fiát hálán meg nem tűri, 
Aztán meg a sárba is tapossa 
Ott lészen majd kigyclmcdnek sírja.

szélgetésekre, mint forró nyárban a 
subadarabra. Jól tudták, hogy az or
gazdák keze messzire elnyúlik s majd 
lcfegyverzik azok a nagyhangú fogad- 
kozót fegyvertelen kézzel, jó  szóval, 
ajándékkal; ebben biztak. Nem nyugta
lanította őket az, hogy Eádayrol azt 
állították, mily rettenhetetlen erélyű, 
szikla-szilárd jellemű, senki által sem 
hozzáférhető ember, de még az sem, 
amit már csak a fantázia költött a 

1 grófról, hogy akinek a  szemébe néz, 
minden bűnét kiolvassa a szeméből, 
mintha csak! lélekbe látna.

Mit sem törődve a közelgő veszede
lemmel, hiszen abban, hogy veszély vol
na, úgysem hittek, nyugodtan élték 
megszokott életmódjukat, mignem a kö
zeljövő eseményei beigazolták, hogy a 
vészhir terjesztők csöppet sem túloztak.

Káday Gedeon gróf bizonyítványa Vetró F< roucről.

így nótázgattak a betyárok a csárdá
ban, mikor Ráday hire elkerült hoz
zájuk. Nem sejtették még akkor egyál
talán, hogy rövidesen keservesebb nótá
kat is fognak még dalolni. Most még 
hittek is, — nem is a kósza híreknek, 
amelyek arról beszéltek, hogy vége a 
betyárvilágnak s hogy a király egy 
olyan vaskezü embert küldött Szegedre, 
aki rövidesen elintézi az alföld össze., 
lacibetyárjait. Láttak ők már eddig is 
ilyenféle embereket, akik erő en kötöt-

Láttuk már a betyárok tanyáját, 
ohez hasonló volt a többi alföldi csárda 
is, melyekkel sűrűn be volt hintve a 
Tiszavidéke mindenütt; nézzük most 
már milyen volt a betyár a pusztában?

A betyár a pusztában.
A Bach-korszak sötét ködéből egy 

daliás lovas ember alakja bontakozik 
ki. A tiszamenti rónán nyugodtan ál 
és figyel. Förge kalapban, cifra szűrben 
bő ingben, gatyában, izmos alakja szin

te oda van nőve gyönyörű lovához. Sas- 
szemeivel végigtekint a végtelennek 
tetsző sikon, melynek minden pontját 
élesen megvilágítja a nap fényes ko
rongja; jobb kezét szemei fölé tartva, 
kémleli az előtte elterülő tá jat. Nyu
godt, nem fél és nem képzelődik; csak 
azt veszi tudomásul amit lát s a m e s 
sze pusztai képeken és az erős világítás
hoz szokott, edzett szeme mindent vi
lágosan lát, amit emberi szem egy 
pontról láthat. Karabélya vállára vet
ve; pisztolyai a nyeregkápán: lesi a 
zsandárt. Ha csak néhanyan lesznek, 
szembeszáll velük; ha csapatostul kö
zelednek, hirt visz a többieknek, kik a 
csárdában vigadnak. Ezekért, a cimbo
rákért vigyáz és elszánt mindenre. A 
bcláthatatlar.nak mondott messzeségbe 
is ellát: egy távoli fénylő pontban fel
ismeri a  csillámló ércrről a zsandárt, 
magának és fatjájának  kegyetlen ellen
ségét. Négyen jönnek a  zsandárok ló
háton; a betyár gyorsan leakasztja 
karabélyát válláról; megsimogatja pej 
lovát és bizton nyugtatja kezét a puska
tus nyakán: várja  a közeledőket. Ami
kor lőtávolba érnek, fegyverét nyugod
tan szeméhez emeli s  közédurrant a 
zsandároknak; a lövés után egy a négy 
közül holtan bukik le a nyeregből, mire 
a másik három megsarkantyuzva lo
vát, sebes vágtatásban keres menedéket.
A betyár még utánuk küld egy-két lö 
vést, majd összefogva kantárszárát, 
csendesen léptetve elballag az ország
úton. Nincs ezen semmi csodálni való, 
mert hiszen a Bach-huszárok zsandai- 
ja i, a „derék” cseh-morva nemzet fiai
ból verbuválódtak, akiknek a bátorsál 
már ekkor sem volt erős oldaluk. Sű
rűn megesett őkelmóékkel az efféle bal
eset s bizony a szegény-legények sok
szor alaposan elpáholták őket s  az i ; 
gyakran megesett, hogy a betyárok, 
ha elfogtak közülük valakit, a hátából 
szíjat hasítottak, tüzes harapófogóval 
csipdesték, gúzsba kötve fá ra  akasztot
ták s a lája , hogy meg ne fázzék — 
tüzet raktak. Nem csoda tehát, na a 
jó csehek messziről kerülték a zsivá- 
nyokat. A betyárok és a  cseh zsandárok 
közötti találkozás csak akkor volt lehet
séges, ha ezek kevesen, amazok pedig 
csapatosan voltak, de bizony nem egy
szer igy is a csehek húzták a rövideb- 
bct.

Ilyenformán elevenedik meg szemeim 
előtt boldogult atyám számtalan elbe
széléséből az alföldi futóbetyár kepe.

Rózsa Sándor a szabadságharc
ban.

A ma élő ifjabb nemzedék aligha tud
ja  Rózsa Sándorról azt, hogy a nemzet 
önvédelmi harca belőle is kiváltotta a 
hazafiui érzést. Kegyelmi kérvényt adott 
be Kossuthoz azzal az Ígérettel, hogy 
ha kegyelmet kap, embereiből 200 lo
vast áliit a  nemzeti ügy szolgálatába. 
Kegyelmet kapott s valóban beváltotta 
Ígéretét; az úgynevezett kékgatyás hu
szárok kitűnő szolgálatot tettek a har
cok alatt, ök  maguk ugyan nem igen 
verekedtek, hanem az volt a dolguk, 
bőgj' az ütközet alatt az ellenség hátába 
kerültek s vágómarháikat áthajtották a
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magyar táborba, Gulyás, juhász, csikós 
és egyéb pusztai ember volt az mind, s a 
legnagyobb biztonsággal ki tudták vá
logatni a jószágból a vezérkolompost s 
karikás ostoraikkal, amelynek végébe 
három élű sodrony volt erösitve csapó
nak, oly fájdalm as csapásokat tudtak 
mérni az állatra, hogy minden csapásuk 
nyomán kihasadt a szegény pára bőre s 
eszeveszett orditással rohant terelő! előtt 
s a többi barom természetesen vad fu
tással követte a vezért. Furfangjuk, ta
lálékonyságuk és vakmerőségük itt is 
rávallott betyár voltukra, amint ez a kö
vetkező kis história bizonyítja.

A csaták közben a  vasasnémetek, 
(vértesek) ahogy e korban nevezték 
őket, elfogtak egy Rózsa Sándor csapat
beli huszárt; nézték, vizsgálgatták, bá
multák. Főként az nem fért a  fejükbe, 
hogy mire jó  a  huszárnak a  kardján, 
karabélyán kivül az a különös fegyver 
a derekán; (a  karikás ostor a  derekukra 
volt csavarva); egyre kérték, hogy mu
tatná meg, mire használja azt. A betyár 
hosszas huza-vona után engedett a ké
résnek s  azt mondta, hogy hozzanak ne
ki egy lovat, mert csak lóra ülve lehet 
azt megmutatni, mire kell az ostor. 
Hoztak is a huszárnak egy vén ki
mustrált gebét, de rögtön kijelentette, 
hogy ezen a lovon nem tudja tudomá
nyát bemutatni, hanem ha válami ne
mesebb állatot tudnának hozni, úgy 
igen szívesen elmagyarázza, miként kell 
az ő fegyverét használni. Erre vittek 
neki egy tiszti lovat; igazi arab telivér 
paripa volt, az orrlyukai piroslottak, 
mint az égő zsarátnok. A betyár egy 
pillantást vetve a csikóra, rögtön látta, 
hogy használható a jószág. Felpattant 
a ló hátára s futott egy-két kört a bá
mészkodók előtt, akik nagy' körben kö- 
riilállották; majd kibontva ostorát dur- 
rogtatott néhányat s egyszer csak vil
lámgyorsan a szemeközé vágott a száj- 
tátóknak s lovát sarkantyúba kapva, a 
megriadt németek között támadt résen 
át elvágtatott. A svábok is lóra kaptak 
s üldözőbe fogták, természetesen poros 
nyomába sem értek rossz lovaikon. Ek
kor jöttek rá az ostobák, hogy miért 
r.em volt jó a huszárnak a  bemutatóhoz 
a pókoslábu, öreg kanca.

Mért nem ítélték Rózsát h alálra?
Eme kis kitérés után térjünk vissza 

az öreg Sándorhoz, aki valami kis jót 
is tett a  szabadságharcban a nemzetnek, 
ezért el is vette büntetését az osztráktól 
a nehéz esztendőket töltött vasban a 
hirhedt kufsteini várban. Rudolf trón
örökös születésekor 1858-ban általános 
amnesztiát adott a császár, s igy meg
nyílt előtte is börtönének kapuja. Ha
zatért a szabadulás után, de csak nem 
tudott felhagyni a régi foglalkozásával 
s tiz év múlva bizony ismét a hűvösre 
került; a Ráday bírósága életfogytig 
tartó fegyházra Ítélte, melytől már csak 
a halál szabadította meg. Sokan csodál
koztak azon akkor is, ma is, hogy Rózsa 
miként kerülte el a kötelet, mikor bűnei
vel arra  eléggé rászolgált. Mindenki 
azt véli, hogy a bíróság méltányolta a 
48-ban tett szolgálatait, s ez volt az 
enyhítő körülmény, mely őt az akasztó- 
fától megmentette. Hát hiszen szó sincs 
róla, ezt is betudták nála valami cse
kély érdemnek, de életben maradását 
nem ennek köszönhette. Ráday volt az, 
aki az öreget a halálos Ítélettől meg
védte; szerfelett nagyrabecsülve azt a 
különös betyárlelket és azt a nem közön

séges, meglepően érdekes zsiványjelle- 
met, mely Sándornak tulajdona volt s 
amit az olvasók is bámulattal tapasz
talnak majd a történet folyamán.

Miért oly nagy a tájékozatlanság 
a  szegedi várban történtek felől?

Az öreg Sándorral kapcsolatban any- 
nyit még fel kell jegyeznem, hogy a róla 
regélő ponyva-irodalom termékeit diák
gyerek koromban majd mindet olvas
tam, hiszen egyidőben minden zsebpén
zemet erre költöttem s mondhatom, 
hogy az igazság soha jobban elferdítve 
s egy ember még annyira félreismerve 
sehoisem volt, mint ezekben a  gyatra 
Írásművekben. Később, mikor már fel
cseperedtem, komolyabb írásokat is ol
vastam, úgy Rózsáról, mint a Ráday- 
korról, de ezekről is csak annyit mond- 

í hatok, hohgy a legteljesebb tájékozat
lanság jellemzi őket. Egyébként ezen 
nem is lehet csodálkozni, mert ennek a 
kornak a  történetet levéltárak adatai 
nyomán aligha lehet megírni, ott az ak
tákban csak száraz adatokat talál a ku
tató, de a  szereplők egyéniségét, jelle
mét, lelkét, s azt, hogy miként hatottak 
ezek az emberek a közvetlen érintkezés
ben embertársaikra, — aligha olvashat
ja  el. Pedig enélkül csak tévutakon já r 
hat mindenki, aki az akkori idők képét 
hűen óhajtaná megrajzolni. No, meg 
azután sok olyan dolog történt a sze
gedi várban, amiről aligha vettek fel 
jegyzőkönyvet s  bizonyul*^ nincs nycmn. 
az archívumokban sem. A valóságot 
adni s mindenről tiszta képét nyújtani 
csak azok az emberese tudhattak volna, 
akik, mint a kir. biztosságnál működött 
tisztviselők olyan munkakört töltöttek 
be, hogy a nyomozások és vizsgálatok 
adatait ismerték. Ezek az urak azonban 
szerfelett tudtak hallgatni s amint, a fő 
nökük, Ráday gróf, úgy ők sem ige 
voltak közlékeny természetűek; titkai
kat bizony magukkal vitték a sírba, 
mert hiszen ma már tudtommal senki 
sincs közülök életben. Egyébiránt ebben 
a dologban jó apám sem tartozott a fe
csegek közé, idegenek előtt csal; nagyon 
ritkán nyilatkozott, pedig sokan meg
fordultak házunknál s ezek mind ki
váncsiak voltak a Ráday-éra misztikus 
történetére, de atyám csak olyankor 
volt kapható egy-két eset elbeszélésére, 
fia a társaság  elég szellemes volt, úgy 
hogy m agát azok közt jól érezte, vagy 
ha a vendégek között volt valaki, aki 
hasonló történetek előadásával öt i ; 
szórakoztatta.

Ami pedig magát a feljegyzéseit ille
ti, azt tőlünk is szigorúan őrizte; Író
asztalának legbelsőbb rekeszében; úgy, 
hogy ,1910-ban bekövetkezett haláláig 
azt közelről még édesanyám sem látta 
sohasem. Csodálatos dolog ez, hogy 
ezek az emberek késő öregségükben is 
oly zárkózottak voltak ebben a  dolog
ban, még akkor is, midőn a szóban for
gó eseményektől már több mint négy 

I évtized választott el bennünket. Hiszen 
| itt már szó sem lehetett a hivatali ti

tok megsértéséről s  mégis mindanyiok- 
nak lakat volt a  száján. Néhányat még 
ismertem atyám barátaiból, akik együtt 
szolgáltak vele a kir. biztosságnál; igy 
pl. Kukay Mátyást és Alföldy Jánost, 
akik szintén oly hallgatag emberek vol
tak, mint édesapám.

De ha más irányban kereskedett az 
ember, akkor sem sokra ment. Bizonyá
ra akadnak még emberek az országban, 
akik, mint letartóztatottak szintén töl

töttek több-kevesebb időt a szegedi vár
ban. Kérdezősködhet bárki ezeknél is, 
ezek is! némák ma is, ha Ráday felől ér
deklődnek náluk, holott idestova már 
majd hatvan éve annak, hogy Rádayt 
a király állásától felmentette. Ezeket 
az egyszerű embereket még csak értet
tem; azt hiszem ugyanis, hogy ezeket 
annyira megfélemlítették, miszerint 
könnyen elhihető, hogy nem volt ked
vük a kotyogáshoz. De mi tartotta 

issza a kvalifikált, intelligens embere
ket? Ezt sokáig nem tudtam magam 
sem; csak mikor apám halála után a 
kis szürke könyvet megtaláltam, — ol
dódott meg előttem a rejtély, mely pe
dig életében is folyton fúrta az oldala
mat, de mint gyerekember, ez irányban 
sohasem mertem nála kérdezősködni.

 ̂ *
Mielőtt azok a sorok napvilágot lát

nak, melyekben édesapám feljegyezte a 
már-már homályba vesző idők esemé
nyeit, még egy kötelességet kell teljesí
tenem; az engedelmes gyermek alázatos
ságával fordulok az idegen megszállás 
alatti szülőföldjében nyugvó jó atyám 
sír ja  felé, hogy bocsánatát keljem e lé
pésemért, mellyel hosszú életén át 
féltve őrzött titkát nyilvánosság elé vi
szem. Nem teszem ezt minden megfon
tolás és meggondolás nélkül; több mint 
tiz éven át foglalkoztam ezzel a gondo
lattal, s alaposan mcghánylum-vetettem 
a dolgot; végül is arra  az eredményre 
jutottam, hogy ezeknek a dolgoknak a 
rejtegetése ma már semmi esetre ' sem 
lehet bárkire nézve is kívánatos. Sőt, 
úgy vélem, hogy ezeknek nyilvánosság
ra hozatala, mint olyan dolgoké, melyek 
ma még rengeteg embert érdekelnek s 
melyek felől a leglehetetlenebb mende
mondák vannak ina is forgalomban, — 
nekem, mint azok birtokosának — em
bertársaim iránti kötelességem. Hulljon 
le hát a  lepel s oszoljon el a lcetoiy!

Magának a szereplőknek a szemelve is 
végre tisztán fog' illani előttünk, akik
ről eddig csal; a  logbadaiabb suttogá
sokat hallottuk.. Gyújtsunk világosságot 
ott, ahol eddig sötétség lakozott. Vigyük 
a nagy nyilvánosság' indó; zeke elé mind
azokat, alakét eddig a közhitben na
gyobbrészt inkvbútoroknak tartottak s 
Iá-mik, mennyiben állja  meg a helyét a 
sok monda-monda s kósza liir.

Mo.-.t pedig arra  kérem jó atyám szel
lemét, álljon mellém s ve vesse tolia
mat, hogy a  nagy munka, amelyre vál
lalkoztam, úgy legyen megírva, amint 
azt ő-m aga megírhatta volna.

A Cyrill-betíís notesz.
Amint már említettem, gyermekko

romban gyakran látott kis szürke könyv 
atyám halála után birtokomba jutott. 
Képzelhetni izgatottságomat, amikor a 
titkok-titka egyszerre feltárult előttem 
s zavartalanul olvashattam, lapozhat
tam az ócska, de vaskos jegyzőkönyv 
sárgult lapjait. Egyszerre szerettem 
volna mindent elolvasni;. mit csinált 
Ráday, mit tett Laucsik, Kormos Béla, 
hogy vallatták a  sok nehéz bűnöst? 
Rózsa Sándor és cimborái hogyan vi
selkedtek a fogságban? De legfőképen 
az érdekelt, mi késztette apáékat a sok 
évtizedes hallgatásra? Minderre egy
szerre akartam feleletet kapni s  mily 
ragy  volt meglepődésem, mikor a köny
vet felnyitva, annak első lapján édes
apám nevét találtam beírva latin betűk
kel,.mig a többi sűrűn teleirott lap ma
gyarul, de akkor még előttem ismeret

len Cyrill írásjegyekkel volt Írva. Nem 
hiszem, hogy akadna ember, aki ná- 
lamnál gyorsabban megtanulta az orto
dox írást. Másnap már ügy olvastam a 
rác betűket, mint a  djakovói püspök, 
vagy a  belgrádi metropolita. Nincs eb
ben semmi különös annak, aki az isko
lában görögöt tanult, mert a rácok 
nagyszerű írása nem egyéb, mint a la
tin, görög és a gót Írásjegyek összelo
pott halmaza. Tudásomnak rettentő mó
don megörültöm s elkezdtem a  Cyrill- 
betüs feljegyzéseket latin Írással egy 
másik noteszbe átirni. AJ jegyzetek 187 L 
január havának elsejével kezdődnek, 
kezdetben jelentéktelen s nem is szoro
san a kir. biztossághoz tartozó dolgok 
vannak beleírva. Azonban oldalról-ol- 
rlalra haladva tartalma érdekességben 
növekedett. A kiegyezés utáni Ma
gyarország sok jelentős társadalmi és 
politikai eseménye lett itt feljegyezve 
a nagy időket látott, sokfelé megfor
dult, tapasztalt ember szemüvegén ke
resztül. Jó  apám haláláig hűségesen ve
zette a naplót s ma a  leghatározottabb 
szenzációul szolgálhatnak a  világháború 
kitörésekor tett feljegyzései. Mindez 
ózonban most nem tartozik ide, tehát 
rátérek tulajdonképeni témámra, a  no- 
tesznejc a kir. biztosság történetére vo
natkozó adataira.

A fentebbi fejezetben említettem azt 
az általános elzárkózottságot, bogombol- 
kozottságot, melyet a kir. biztosság 
volt tisztviselői tanúsítottak azokkal 
szemben, akik nálok az iránt érdeklőd
tek, hogy vájjon mi történt a  várfala
kon belől? Micsoda kir,zó szerszámokat 
alkalmaztak a vallatásoknál? Igaz-e, 
hogy volt spanyolcsizma, hüvelykszoritó, 
fejtágító? S végigkérdezték a  spanyol 
inkvizícióból ismeretes összes kínzó szer
számokat. Az ilyen kérdésre jó apám 
rendesen azt válaszolta, hogy az eféle 
eszközökkel csak a  jámbor szegedi pol
gárok fantáziája népesítette ba a várat; 
nem volt ott ilyes holmi egy darab sem. 
Ha pedig valaki azt mondta, hogy idős 
zegedi emberektől, akik annakidején a 

vár környékén laktak, hallotta, hogy > 
éjszakánként a kazamatákból az ordilás 
zaja az eg'ész környékre clhatolt, arra 
meg azt felelte, hogy tényleg akadt egy 
csomó akasztófáravaló, akik komi>z- 
ságból egész éjjeleket átüvöltöttek, pe
dig a kutya sem bántotta ókét. Ilyen
kor a bajusza alatt észrevehetőkig mo
solygott s látszott ra jta , hogy a felele
teket maga sem hiszi. Sosem tudtam 
megérteni, mindaddig, mig a kis köny
vet el nem olvastam, hogy miért r.em 
lehet az igazat megmondani senkinek, 
még negyven év után sem, s  miért kel
tett mindenki előtt titkolódzói. Sőt, 
olyan emberek is akadtak, akik arany
hegyeket Ígértek a benfenteseknek, de 
még ezzel sem lehetett őketi szólásra bír
ni- MflSa édesapám is fényesebbnél-fé- 

I nyesebb ajánlatokat kapott különböző 
hírlapoktól, iróemborektől, de szóba sem 
állott velük, noha nagycsaládu tisztvi
selő volt. Vájjon mi tartotta ezeket 
vissza attól, hogy megoldódjék nyel
vük? Én már tudom.

A ki« könyv számomra feltárta a re j
télyt. Amiről eddig legendák keltek ti
tokzatos ú tra; miért hallgattak és mit 
titkoltak el Ráday emberei; a szegedi 
var komor falainak immár ötvenhat esz
tendős titkát feltárom, hogy történeti 
hűséggel megírjam az alföldi betyárvi
lág és ifjú  Ráday Gedeon gróf királyi 
biztosságának hiteles történetét.
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Hódtava fu r c sa sá g a i
C sü tö r tö k  e s t e  fü t ty sz ó v a l  ü n n ep e lték  a  n y á r i s z in h á z  
h a r m in c é v e s  fe n n á l lá s á t .  — A m ik o r a  s z ü n e tb e n  i s  
„ e l ő a d á s i “  t a r t a n a k  — C sá k y  fő ü g y é sz  é s  a  su g ó ly u k . 

Egy ú j s á g í r ó  fe l je g y z é s e i  a  H ó d tav a  p a r t já n .
Csütörtök este ünnep volt a Hódtava 

partján. Nevezetes ünnep. A megrok
kant nyári szinház deszkáit ünnepel
ték, amelyek — isteni csoda — még har 
minc év után is dacolnak az idő, sőt a 
férgek fogával.

Ünnep. Dicséret a nemes gondolkozásu 
városi uraknak, akik nem felejtenek. 
Színes, látványos nagy műsort állítot
tak össze. Herczeg: Ocskay brigadéro- 
eát, néhány szép irredenta élőképet mu
tattak be és . . .  Ez az, és tulajdonkép
pen egy másik önálló, egész estét be
töltő műsor lehetett volna. Igaz, — nem 
ünnepi célra. De — talán a toronyalatti 
urak számára elsőrendű színészi produk
tumok kielégülésére. Mert hát miért ne 
lehetne a közgyűlési teremből a szín
padra is kivonulni egy főügyésznek, aki 
történetesen a Zugolyukkal is barátsá
got tud fenntartani. Ez a  másik műsor 
tehát a következő számokból állt: Csá
ky Lajos dr. főügyész megnyitó beszé
déből. Kun Béla országgyűlési képviselő 
ünnepi ódájából, amit maga a népszerű 
képviselő szavalt el. Egy füttyszámból. 
És egy épületes szünetközi szalonvitá
ból.

Tudjuk, hogy ezt az előadást az illető 
uraknak ismételniük nem lesz módjuk
ban, mivel azonban a közönségnek a 
kívánsága az újbóli „átélés” , hát meg
próbáljuk visszavarázsolni az előadást.

Csáky főügyész beszél. Külön, erre az 
alkalomra súgó áll rendelkezésére. A 
főügyész azonban mégis belesül. Bár a 
súgó rendkívül értelmes ember és első
rendűen ad ja  föl a szöveget, mihasz
na azonban, amikor a főügyész már ki
jött a gyakorlatból. Volt egy nagyon 
érdekes pillanat is a beszéd közben.

-T főügyész sehogyan sem tudott 
égy mondatot elkezdeni, hát bele
rúgott az ártatlan zugolyukba. Az 
meg kongott. Furcsa hang volt. Utá
na azonban a főügyész dalian i,os 

hangja is megjött.
Következett az ünnepi óda. Kun Béla 

képviselő alig kezd bele, a  karzatról egy 
éles fütty zavarja meg. Szerencsére 
nagyobb baj nem történt. Az ifjú  mel
lett épp egy rendőrközeg ült, aki azon
nal kiemelte az ifjú t a „műsorból”. 
Kun Béla azután tüntető lelkesedés mel
lett befejezte szavalatát.

Jö tt a szünet. Ekkora kiderült, a 
rendőrségre előállított fiu vallomásából, 
hogy az unokabátyja felbujtására 
„szállott be” a  műsorba. Az unoka
bátyja az ifjúnak történetesen

azonos volt azzal a Tornyay J á 
nos doktorral, akinek egy __ a
strandfürdő monopolizálását jelen
tő — javaslatát Kun Béla lapja, 
sajnálatos tévedés folytán elirt. 
Ugyanis Tornyay dr. 80 éves mo- 
nopolóiumot kért strandfürdője 
száméira, ezt meg a Reggeli Ú jság  
tévedésből 50 éves monopólium ké

résnek tüntette fel.

Tornyay tehát úgy vélte, hogy a  20 évet 
lekvitteli Kun Bélán. Tehát füttyki- 
séretet szolgáltatott az ódához.

Ezen kitérő után, térjünk azonban 
vissza a szünethez. A Reggeli Ú jság  
egyik munkatársa, akit nem „Bornem
isszának” hívnak szünetben bekiáltott 
a nézőtérre.

— Tornyay, piszok jöjjön kit 
És az idézett jött. Vele együtt töb

ben. És megindult egy szalonvita. Né
hány „bemondást” leközlünk.

— Maga lehet doktor, de nem ur, 
mondta egy ismert, elegáns ügyvéd, aki 
nek véletlenségből valami köze is van 
a felekhez.

Az újságíró: Maga csoze, ¡Ászok... 
(pszt. ez újságpapír.)

Tornyai dr.: Kikérem magamnak, 
maguk bocsánatot fognak tőlem kérni.

Egy hang: Hogyne, maga hálátlan, 
még egyetemi hallgató korából mindig 
tartozik a  képviselőnek 13 millióval.

És igy tovább.
Szünet után folytatódott az ünnepi 

előadás.
.Mindenesetre ez is hódtavai furcsa

ság kedves olvasóim. E z is. Mert vájjon 
hol másutt történhetne ilyesmi, ha már 
mindenáron lebontás helyett ünnepelni 
akarnak egy 30 esztendős faszinházat.

Eredménypályázatunk céljáról és tár
gyáról a múlt számunkban részletesen 
beszámoltunk. Pályázatunk eredményét 
minden számunkban közöljük és kérjük 
a t. olvasót, hogy a  mellékelt szelvényt 
olvashatóan a  rovatok szerint töltsék 
ki. Aki a  legtöbb eredményt eltalálja, 
annak egy tnbünjegyet adunk a Bás
tyának Szegeden lejátszandó legköze

lebbi mérkőzésére. A második legtöbb 
találattal rendelkező negyed évig, a 
harmadik egy hónapig ingyen kapja la
punkat. Az e heti nyertesek neveit, la
punk más helyén közöljük.

Több találat esetén sorsolással dön
tünk.

A pályázatok a  Magyar Élet szer
kesztőségébe, Szeged, Széchenyi-tér 9. 
I. e. küldendők be.

A pályázatok a következő mérkőzé
sekre érvényesek:

— Döntsön a  szerencse. A  sú
lyos megélhetési viszonyok, a nagy drá
gaság, a legtöbb emberben a  gyors meg
gazdagodás vágyát ébreszti fel. A sze
rencse pedig mindenkire egyformán rá
mosolyoghat. Október 20-an kezdődik a 
XXI-ik magyar királyi Osztálysorsjá
ték, melyen 80.000 sorsjegy közül 40.000 
lesz kisorsolva. Már egyetlen egy sors- 
jeggyel szerencsés esetben 500.000 pengő 
nyerhető. Jutalom 300.000 pengő fő
nyeremény 200.000 pengő, azonkívül 
100.000, 50.000, 40.000, 3 0 .0 0 0 , 25 .000  
stb. nyeremények scrsoltatr.ak ki. Mi
után, szerencsés játéktervezet szerint 
minden második sorsjegy nyer, a  magy. 
kir. Osztálysorsjáték, mely ily módon 
több mint 6 millió pengőt fizet ki kész
pénzben, a legkedveltebb az összes sors
játékok között. Sorsjegyek a régi áron: 
egész 20 pengőért, fél 10 pengőért, ne
gyed 5 pengőért és nyolcad 2.50 pengő
ért az összes árusítónál korlátolt szám
ban kaphatók.

R iD IÓ .
BÚD A F E S T : Hétfőn: 9.30 Hírek,' 

közgazdaság. 11.45 Hirek, közgazdaság, 
Közben 12 órakor déli harangszó az 
egyetemi templomban. — Utána kama
razene. 1.00 Pontos időjelzés, idöjárás- 
jelentés. 3.00 Hirek, közgazdaság. 4.45 
Pontos időjelzés, idöjárásjelentés. 5.00 
Nemestóthy Szabó Gyula: Kisázsiai ta
nulmányok. 5.40 Cigányzenekari hang
verseny. 7.00 Mit üzen a rádió. 8.00 Né
met nyelvoktatás. S.40 A Magyar Zene 
Barátai Országos Egyesületének hang
versenye. 10.00 Pontos időjelzés, időjá
rásjelentés és hirek. 10.30 A Dunapalo- 
ta  nagyszállóból Bachmann jazzband.

KÜ LFÖ LD : B'écs: 11. Délelőtti hang
verseny. 4.15 Délutáni hangverseny. 
6.45 Előadás. 7.15 Színházi hirek. 8.05 
Dalest. 8.30 A bécsi filharmonikusok 
hangversenye. — Berlin: 5.00 Zenekari 
hangverseny. 6.00 Novellák. 6.40 Kul
túrtörténeti előadás. 7.30 Sámson és 
Delila operájának közvetítése. — Milá
nó: 12.30 Rádiótrió. 4.30 Jazzband. 8.30 
Rádiótechnika. 8.50 Operettelöadás köz
vetítése. 11.00 Jazzband. — P rága : 11 
Hangverseny. 12.05 Déli hangverseny. 
6.00 Németnyelvű előadás. 7.10 Hang
verseny. — Róma: 1.00 Rádiótrió 4.50 
Gyermekmesék. 5.30 Zenekari hangver
seny. 8.30 Sportelöadás, 9.00 Könnyű 
zene. Közben egy vígjáték előadása. — 
Stuttgart: 6.00 Gyermekmesék. 8.15 
Szimfonikus zenekari hangverseny. 9.40 
Hangverseny.

Hirdetmény.
A Szeged-Csongrádi takarákpéztár 

alaptőke emelése.
Az 1928 március hó 4-én megtartott évi rendes közgyűlés határozata és az ott 

nyert felhatalmazás alapján ezennel jegyzésre bocsátunk 3.500 drb, egyenként 100 
P n. é. intézetünkben uj részvényt a következő feltételek mellett:

1. Az intézet régi részvényesei a ré szűkre biztositott elővételi jog alapján 
minden 4 drb. egyenkint 100 P n. é. régi részvény alapján (mely 5 drb. egyenkint 
20 P n. é. részvény összevonásából keletkezett) 1 drb. 100 P n. é., az 1929. üzlet
év nyereségében részesedő uj részvényt jegyezhetnek.

Töredék részvények nem jegyezhetők.
2. A kibocsátási ár részvényenkint 200 P, mely összeg az összes kincstári 

illetékek és a kibocsátással kapcsolatos összes költségeket is magában foglalja s 
a jegyzésre megállapított határidő utolsó napjáig intézetünk pénztáránál lefize
tendő.

A kibocsátási ár után részvényeseinknek a befizetés napjától, 1928 december 
hó 31-ig nettó 8% kamatot téritünk meg.

3. Az elővételi jog az I. számú előv ételi jog szelvény alapján

1928. szép!. Iló 24-től 1928. okt. hó 13-ig
terjedő időben gyakorolható és a megállapított ár egy összegben fizetendő be inté
zetünk pénztáránál.

Azon részvényes, aki elővételi jogát a fenti határidőben nem gyakorolja, vagy 
a befizetést a meghatározott időn belül nem teljesiti, elővételi jogát elveszti.

A befizetések ideiglenes részvény elismervényekre történnek és az elismer- 
vények a kibocsátás befejezése után egy később megállapítandó időpontban véglege» 
részvényekre cseréltetnek ki.

Szeded, 1928 szeptember hó 19-én.
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 

Igazgatósága.
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Színház és Mozi.
Hétfőn: A házibarát.
Kedden: A házibarát.
Szerdán: A házibarát.
Csütörtökön: Mersz-e M ary? (Permier- 

bérlet.)
Pénteken: Mersz-e Mary? (A bérlet) 

Szombaton: Mersz-e Mary?
Vasárnap: Mersz-e Mary?
Vasárnap délután: Mágnás Miska.

Egy r e p r iz  é s  e g y  b e m u ta tó
A szegedi városi színház második he

tének eseménye egy operettrepriz és 
egy ¡bemutató volt.

A Mágnás Miska felújítása mérsékelt 
sikert jelentett a színháznak. Az elő
adásnak olyan gerinces hibáival talál
tuk szembe magunkat, amelyeknek meg 
egy operett előadáson sem szabadna 
előfordulnia. A rendezés annyira szét
eső volt, hogy az előadás levegőtlen, 
minden harmóniát, összjátékot nélkülö
ző volt. Nem elég jó színészeket foglal
koztatni, mert az egyéni teljesítmény, 
még a legjobb sem, pótolhatja a ren
dezés hiányait. A szereplők közül az uj 
szubrett primadonnát, Dajka Margi o 
illeti teljes elismerés, aki vonzó egyéni
ségével, bámulatos rátermettségevei ki
tűnő táncaival, szépen csengő hangja
vai egyformán kifogástalan alakí
tást nyújtott. Mellette Sz. Pat
kós Irma, úgy leegyszerűsített finom 
átékával, mint hangjának bársonyos 

melegével járu lt hozzá a repriz iélsike- 
réhez. A férfi szereplők közul vago 
Arthurt kell első helyen felemlítenünk, 
akiben a színház használható, intelli
gens, jó színészt nyert. Páger Antal 
játékát az önteltség rontotta le, aki 
ugylátszik a népszerűséget rosszul ér
telmezi a színpadon. Tolnay Andor szín
padi mozgása még mindig nem azon a 
nivon áll, amelyet a bonvivam szerep 
megkíván, hangban sokkal inkább kiele

gitett.
A Szenes Béla ötletéből megirt Házi

barát cimü vígjáték bemutatója csak 
részlet sikert jelentett a színháznak. Az 
elgondoláson kívül, a rosszul megírt 
darab tulajdonképpen már magaban. 
hordozta azokat a nehézségeket, amely- 
lyeknek elhárítása a színészek feladata 
lett volna. Az együttesből csak 3 arnay 
Ernőről mondhatjuk el egyedül, hogy 
teljes sikerrel tudott megbirkózni sze
repével. Tarnay természetes, közvetlen, 
magasvonalu játékával tökéletes alak 
já t  rajzolta meg a pesti kereskedőnek. 
Vágó Arthur ezúttal is nagyszerű ké
pességeit mutatta be. A női főszerep
ben Pártos Klári megjelenésével, bá
jával igyekezett pótolni azokat a hi
ányokat, amelyeket még a „szerepirók 
követtek el. Játéka sok helyen üdítően 
hatott, azonban szerepének teljes fel
fogásában nem nyújtott tökéleteset. 
Földényi László ezúttal sem tudott bels- 
melegedni szerepébe. A házibarat kony- 
nyü, súlytalan alakját nehézkesen for
málta meg.

dm.

A Színházi iroda hírei:
A jövő szinházi hét műsorán 

csak „A  házibarát”  és a „M ersz-e 
M ary?”  szerepel. ' Szenes Béla 
hátrahagyott vigjátéka Szegeden is osz
tatlan közönség- és sajtó-sikert aratott. 
Az első két előadásán zsúfolásig megtelt 
nézőtér kacagta végig a mulatságosnál 
mulatságosabb j f -cneteket és szűnni nem 
akaró tapsokkal jutalmazta a kitűnő 
együttes játékát, A házibarát megsza
kítás nélkül uralja a színház műsorát 
csütörtök estig, amikoris a szegedi szín
ház színpadára bevonul az első nagy, 
látványos revüoperett, a Mersz-e Mary?
A keringők s valcerek birodalmát dia
dalmasan foglalta el az egész világ 
operett színpadain a vérforraló zenéjü, 
sok tánccal, látványossággal és kaca
gással telitett revü. A revü ma már 
világáramlat, mely az összes operett- 
szinpadokat meghódította és meghódí
totta mindenütt a közönséget is, A 
Mersz-e Mary? sorozatos előadásaira 
hetek óta fáradtságot és áldozatokat 
nem kiméivé, készül a színház teljes 
operettegyüttese, teljes személyzettel, az 
újonnan szervezett görlcsoporttal, Szik- 
lay Jenő főrendező és Beck Miklós kar
mester irányítása mellett és készül éj
jelt, nappallá téve a teljes technikai 
személyzet. —  A címszerepben lép fel 
először a társulat uj primadonnája, a 
Budapestről szerződtetett és a Budapes
ten már arrivált országos nevű Har
matit Hilda. A nagy meglepetéseket Ígé
rő, szenzációs kiállítású revü többi fő
szerepeit Sz. Patkós Irma, Dayka Mar
git, Páger, Szakács, Zoltán, Futó Klári, 
Vágó Arthur, Herczeg, Veszély és Ró
nai játszák. A Mersz-e Mary? csütörtö
kön premiérbérletben, pénteken A) bér
letben és utána minden este bérletszü
netben kerül szinre.

egyszerre mutatja, be a  Széchényi mozi. 
Utána Hiradók következnek.

Szeptember 28, 29-én péntektől va
sárnapig Lujza királynő nagy 14 felvo- 
násos történelmi dráma szerepel a mű
soron. Lujza királynőt Mady Christian 
mig II. Frigyes Vilmost Hans Mieren
dorf alakítja. A műsort Hiradók egé
szítik ki. Az előadásokat jó idő esetén 
a Korzomozi nyári helyiségében tart
ják  meg.

H I R E K

Ö > z . . .%
Mindennek eljön a vége. A hivatalos 

nyárból is kijutottunk. Megbékültew 
a szép nyári napok tüntével, sejtelmes 
érzelmekkel, talán borongás kedélyál
lapotban tekintünk az ősz felé. Szépen 
indul, mint azok a bizonyos szeptember
végi „vénasszonyok nyara , de lelkünk 
ben mégis sok a kétség, hova jutunk 
a szonvru idők bizonytalan hajojan? A 
nap melege fogy, az esték hüs szele 
már felborzolja hajunkat. Ősz, ö*z, síró 
szomorú, bizonytalan ősz köszönt < cask. 
Csak fohászkodni tudunk: add, Urunk, 
Isten hogy jöjjön érkezése a békés ősz
nek, amelyben erők és akaratok izzón 
lobognak: lesz még szebb, boldogabb 
'napja a magyar hazánknak.

(—jón)

A Belvárosi és Korzó mozi
h eti m ű so ra .

A- Belvárosi mozi szeptember 24,25, 
és 26-án hétfőtől szerdáig „A Négy 
Fivér” cimü nagy négy felvonásom drá
mát m utatja be. A darab főszereplői 
a szegedi közönség előtt jól ismert J a 
mes Hall. Aki a Hotel Imperiál Almás- 
sy hadnagyát alakította. Azonkívül az 
amszterdami olympiász legérdekesebb 
küzdelmeit a vivóversenyeket m utat i 
ja  be a Híradó.

Csütörtöktől szerdáig Charlie Chap
lin nagy filmje kerül bemutatásra, a 
Cirkusz cimü nyolc felvonásos komé
dia. A kacagó estén még egy amerikai 
burleszk színész is szerepel. Harold> 
Loyd, Az Elkésett Vőlegény (mint
életmentő) cimü nagy bohózatban.

Az előadások 5,_ 7 és 9 órakor kezdőd
nek. Vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7 és 
9, órakor. A 7 és 9 órai előadás jó idő 
esetén még mindig a nyári helyiségben 
lesz bemutatva.

A Széchényi mozi egy Léon Mathot 
filmmel kezdi meg a  heti előadássoroza
tot. A Monté Christo főszereplője ezút
tal A Hárem Titka cimü 12 felvonásos 
darabban mutatkozik be. A műsort ki- 
ukinegésziti „ T á j i 'a  H ázbér’ cimü 2 
felvonásos amerikai burleszk.

Szerdán és csütörtökön Iván Mosjo- 
ukin filmremeke Casanova kerül bemu
tatásra. Az előadáson mindkét részt

__ Pártalakitó értekezlet. Csü
törtökön bizalmas előkészítő értekezletet 
tartottak az iparosok a Parádi-féle ven
déglőben és az iparos párt előkészítő 
bizottságát választották meg a szervezés 
megkezdésére és a pártprogram össze
állítására.

__ Fővédnök beiktatás. A sze
gedi I. Hadastyár. Önsegélyző Egylet 
október, legkésőbb november havában 
iktatja állásába a fővédnökévé meg
választott Albrecht osztrák főherceget. 
Ünnepélyük alkalmával országos kon
gresszust is tartanak.

__Művész-hangverseny A rend
őri Gyermekvédelmi Szövetség javára  a 
Tisza-szálló nagytermében 1928. évi ok
tóber hó 8-án este nyolc órai kezdettel 
monstre müvszhangversenyt rendeznek 
Gegus Dániel ny. fókapitányhelyettes, 
Kernács Pál hegedűművész, Medek An
na operaénekesnő. Kernács István gor
donkaművész Gonda István zongora
művész részvételével.

—  Újból megnyílik a Próféta 
étterem. Szeged egyik legelő
kelőbb és legszebb múltú étterme a gaz
dasági helyzet kiszámíthatatlan körül
ményei folytán néhány év alatt több
ször cserélt gazdát. A rokonszenv a ré
gi és hírneves étteremmel szemben a 
szegedi közönség körében ma sem "vál
tozott meg. Épen azért jólesett halla
nunk azt azt a hirt, hogy a Próféta 
nagyhírű éttermét újból megnyitják.' 
Ezúttal a jóhirü szegedi vendéglősnek, 
Bohn Józsefnek a fia, ifjú Bőim József 
veszi át a Próféta vezetését, akinek sze
mélye már egymagában is biztosítja 
ennek a nagymultu vendéglőnek válto
zatlan fenmaradását.

__Jótékonycélu előadás. A sze
gedi Evangélikus Nőegylet a templom
ban 1928. évi szeptemOer hó 23-án dél
után öt órakor a szegények segítésére 
eladást tartott a következő programmal:
1 Preludium. Orgonán előadta Ficht
ner Sándor. 2. Bach: Adagio. Hegedűn 
előadták: dr. Belle Ferenc és Percnyi 
Pál. 3. Előadás: tartotta Kutass Kálmán 
4 Händel: Largo. Schubert: A muzsi
kához. Énekelte Szántóné Ladányi Ma
riska. 5. Golfermann. Religioso. Gor
donkán előadta Fichtner Sándor. A ze
neszámokat Fichtner karnagy kiséri. A 
jótékonycélu előadás őszinte nagy sikci 
jegyében zajlott le.

_  Kossuth emlékünnepély. Kos
suth születése napja 126 éves évforduló
ján  az evangélikus templomban szei- 
dán, szeptember 19-én megrázó, könnye 
két fakasztó prédikációt mondott Ku
tass Kálmán lelkész. Az istentisztele
ten a közhivatalokat egyedül a pénz
ügyigazgatóság három tagú küldöttsége 
képviselte. A város vezetősége megfe
ledkezett úgy a megjelenésről, mint ar- 
•z0,;i DOH«} « u p  a^Plö“ !9 .ioisouubS  
ról, hogy 1902-ben Pálffy Ferenc pol- 

" vi ’június 25-iki közgyűlésen a törvény
hatósági bizottság Békeffy Antal bi
zottsági tag  indítványára a 423. számú 
határozata i. portjában kimondotta 
„minden év szeptember 19-nek napjat a 
törvényhatóság megünnepli és tag ja i
nak, valamint tisztvieslői karának meg
jelenésével vesz részt az evangélikus 
templomban Kossuth Lajos emlékere 
tartandó istentiszteleten.” Változtak 
azonban az idők és a város fogadalmi 
ünnepén többszöri felkérésünkre sem 
huzattá fel a toronyra a polgármester 
a nemzetiszinü zászlót, úgy látszik val

lási meggyőződésével, magyar hazafi- 
ságával nem tartotta összeegyeztetlieto-
nek az ünneplést. Dr Kószó István volt 
az egyetlen katolikus, aki az istentisz
teleten megjelent, Bakó László refor
mátus lelkész, dr. Frankel Jenő rabbi 
vettek részt a lelkészek közül az ünne- 
pen.

__ A n y u g d í ja s  közalkalm azot
tak 1928. évi szeptember hó 30-án 
Szombathelyen országos gyűlést tarta
nak, amelyre Szegedről az államiak dr 
Balló István, a közigazgatásiak Polcz- 
ner Zoltán elnököket küldötték ki. Az 
országos kongresszusukat egyébként 
1928. évi október hó 28-án délelőtt 11 
órakor tartják  Budapesten a Vármegye 
ház közgyűlési termében, amelyen a sze 
gedi országos kongresszus határozatai
nak végrehajtását fogják kérni.

__Az OFB által kiosztott ház
helyek árának befizetése. A vá
rosi könyvvivői hivatal felhívja mindazo 
kát, akik az ujszegedi Hoff maim és 
Bobalics-telepen, a Fodor-telepen (r g: 
magkisérleti telep) a vágóhíd mögötti 
tanítói kiskertekből, a huszárlaktanvi 
előtti ingatlanból, vagy a város belterü

letén  lévő városi telkekből házhelyhez 
jutottak, a vételár első részletének be
fizetése végett a városi könyvvivői hi
vatalba* (Városháza, földszint 17.) 1928 
szeptember hó 24-től 29-ig okvetlen je
lenjenek meg, mert aki az első részlet 
befizetését a  fenti határidő alatt elmu
lasztja, az a házhelyre való igényét el
veszíti.

mm ruhát lEonlcsíhhan « r a g  ( ¡ ¡ ¡ | J q  | z S Q  K é r n i *  7 .
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A B ástya külföldön játszik. Konkurencia 
nélkül mérkőznek az amatőr csapatok.

— Ism é t  t e l j e s  fo r d u ló  le s z .  —

Valószínűleg túrára megy a 
Bástya1 és így az -amatőr csapatok 
mérkőzései konkurencia mente
sen szerepelnek a jövő vasárnapi 
programon. Szegeden csak há
rom mérkőzés lesz és valószínű, 
hogy mindegyik más pályán. Nem 
volna jobb, ha az egyesületek 
összefognának és egy pályán ren
deznék meg mérkőzéseiket, nem 
pedig szanaszét. Ez áll különö
sen arra az alkalomra, mikor a 
Bástyának Szegeden nincs mér
kőzése, m int,például ebben az 

 ̂esetben. Milyen szép programul 
' szolgálna a közönségnek, ha a 
Vasutas—Zrínyi, KEAC—MTK s 
az UTC— HTVE mérkőzések egy 
pálván lennének lejátszva. Re
méljük, hogy az ilyen alkalma
kat az amatőr egyesületek ki 
fogják használni saját érdekük
ben, mert igy talán számíthatnak 
olyan mérkőzésekre, melyekre 
nem fizetnének rá.

A vasárnapi mérkőzések szin
tén szolgálhatnak meglepetéssel. 
Nem nagyon lehet a papírforma 
szerinti eredményeket várni, — 
teljes joggal, mert hiszen az már 
annyiszor csődött mondott.

A vasárnapi program kiemel
kedőbb eseménye a V asutas— 
Zrínyi mérkőzés lesz. Ezen a ta
lálkozáson a teknika méri össze 
erejét a fizikummal és a lelkese
déssel. Mi eldöntetlen erecményt 
várunk. Egyik csapatnak sem vol
na azonban a minimális gólará- 
nyu győzelme meglepetés.

Az egyetem isták a tavalyi baj
nokkal, a Makói TK-val játsza
nak. A makói csapat nincs vala
mi jó formában és ha a KEAC- 
nak ki fut egy jó nap, elkönyvel
heti a pontokat. A honi pálya, a 
lelkes közönség az egyetemisták

legét. 1—2 gólos KEAC győze
lem, a tippelésünk.

A piros-feketék Félegyházára 
rándulnak át, hogy a jóképessé- 
gü KTK-val küzdjenek a pontok
ért. Ha a SzAK veteránjai ezen 
a mérkőzésen játszanak, úgy 
SzAK győzelmet, ellenkező eset
ben pedig félegyházi győzelmet 
várunk. i’

Makón találkozik a formájá
ban teljesen visszaesett SzTK. a 
MAK-al. Ha a szegedi csapat ad
digra össze nem szedi magát, 
könnyen baja történhet, mert a 
makói csapat otthonában elég te
kintélyes játékerőt képvisel. El-

döntetlen eredményt várunk. A 
MÁK győzelme sem volna meg
lepetés.

Újszegedre invitálja az UTC a 
vásárhelyi Vívókat. Nagyon meg 
kell dolgoznia a HTVE-nek ha 
legalább egy pontot haza akar 
vinni, mert az ujszegedi legény
ség most az alosztály egyik leg
jobb formában lévő együttese. 
Tippelésünk: Minimális gólará- 
nyu UTC győzelem.

Vasárnap is lesz program. Itt 
játszik most bemutatót az uj el- 
sőosztályu csapat a Csongrádi 
AK. A Munkások már szereztek 
elsőosztályba való rutint és ép
pen ezért meg is fogják nyerni a 
mérkőzést a még kellő rutinnal 
nem rendelkező csongrádi csa
pat ellem____________________

HMTE—HTVE 2:1 (1:0)
L e lk e s e d é s  g y ő z ö tt  a  t u d á s  f e le t t

o sz t. bajnoki — H ódm ezővásárhely  — B író i Czeglédi

G ó llö v ö k : A m b ru s , J u r a c s e k ,  K á le s z
H M TE: Gera — Fejes, Bagi 

_  Kálesz, Szép, Laskay _  Csa
bai, Oláh, Ambrus, Fekete, Tar- 
gos. i >

H TV E: Pálinkás — Beregszá
szi, Nemes — Schnitzer, Székely 
Tóth, _  Varga, Kádár, Juracsek 
Szabó, Rechnitzer.

A HMTE nagy lelkesedéssel 
feküdt bele a játékba és annak

ellenére, hogy a Vivő volt a töb
bet támadó fél, mégis megnyerte 
a mérkőzést. .A 23. percben Tar- 
gos lövését Pálinkás kiejti és 
Ambrus gólba nyomja 1:0! A 
második félidő ÍO percében Ju
racsek egyenlít, de Kálesz a 30. 
percben szabadrúgásból meg
szerzi a győztes gólt 2:1! Jók: 
Gera, Fejes, a  Munkásból, mig 
Nemes Schnitzer a Vívóból.

Z rin y i-K A C —U TC 2:1 (1:0)
Durva m é rk ő zé s, nehéz Zrinyi- 

KAC győzelem m el

Zrinyi-KAC :  Szögi — Wyhnalek, Ri-
esz __ Zelmann, Godó, Varga — Hla-
vanda, Krausz, Schmutzler, Vadász,
Ungár. .

UTC: Mózses, — Joó, Fürtön, — Szi- 
rovicza, Zsemberi II., Belovay — Zsem-

P á l y á z a t i  s

V asu tas—Zrinyi

z c l v é n y .

végeredm ény

K EA C—MTK ---  >?
K TK —SzAK
MÁK—SzTK
U TC —HTVE ??

Munkások—CsAK ______  ?»

Hungári—F e re n c v ..... ___  11

A  ŰZŐ ^ ...............................

x
o

A pályázó csak ezen szelvényen küldheti be pályázatát.

A pályázatok szombat délig borítékon kérjük 
küldendők be zárt borítékban. A Pályázat.

Hegy beli.
Délelőtt játszott a két csapat. A meg 

jelent kisszámú közönség nagyon han
gosan viselkedett, különösen az UTC 
hívei voltak elégedetlenek a bíróval szem 
ben.

A győztes csapatban jó a  közvetlen vé 
delem. A halfsorbar, Godó különösen 
a második félidőben jól játszott. A két 
szélső half jó  segítő társnak bizonyult. 
A csatársorban csak Vadászról és Un- 
gárról nem Írhatunk semmi rosszat.,

Az ujszegedi csapatban Mózses a gó
lokról nem tehetett. A két hátvéd meg
felelt, A halfsor legjobb embere a fia
tal Zsembri volt, ki feladata m agaslatán 
állott. Szirovicza és Belovay megbíz
ható. A csatársorban nagyon jó  a foly
ton fejlődő Kroner.berger II. Jó  partner 
nek bizonyult a  taktikus Jung.

Az UTC kezd szél ellen, támadásba 
mégis a Zrinyi indul. Csatárai állandó
an az ellenfél kapuja előtt tanyáznak, 
de akcióikat nem tudják befejezni. A 
sok támadásnak csak a 27-ik percben 
van eredmnye, mikor Krausz labdája a 
kapufáról gólba pattan. 1:0. A gólra az 
UTC vehemens támadásokba kezd. azon 
bán csatárainak lövseit nem kiséri sze 
rencse. A félidő végéig ő marad tám a
dásban. A szünetben a  biró Juhászt, 
mert őt megsértette, nem engedte vissza 
a pályára.

A második félidőben az UTC lefutá- 
‘ sokkal kísérletezik. E gy ilyen lefutás 
alkalmával a  beadott labdát Jung gyö
nyörűen gólba helyezi 1:1. A kapott gól
ra  a Zrínyi szép támadásokat vezet. Tá
madásainak azonban csak a  39-ik perc
ben van eredmnye, amikor Krausz át
adásra szánt labdája hálót ér 2:1. A gól 
után egy Zrinyi akció alkalmával Joó

szándkosan beletalpal Zelmannba, mir© 
a  biró kiállítja. A kilenc emberrel küz
dő UTC ezután már csak lefutásokkal 
kisrletezik. amit a  Zrinyi védelem min
denkor tisztáz.

’Profi 1. liga
1928 szeptember 23

1. Hungária 3 2 i — 9 :2 5
2. Kispest 3 2 i — 5 :2 5
3. Nemzeti 3 2 i — 0 :4 5
4. Vasas 3 2 — i 6 :7 4
5. Bástya 3 i i i 6 :3 3
6. Újpest 3 i i i 4 :4 3
7. Somogy 3 i i i 2 ; 2 3
8. III. kerület t>o — 2 i 1: 5 2
9. Ferencváros 1 — i — 2 :2 1

10. Boeskay 3 — i 2 1 :4 1
11. Sabária 2 — — 2 2 :4 —
12. Budai 33-as 2 — — 2 3 :7 —

Am atőr 1. osztály
1928 szeptember 23

1, KTK 4 4 — — 12:6 8
2. MÁK 4 2 1 1 10:9 5
3. Munkások 4 2 1 1 7 :6 5
4. Zrinyi 4 2 1 1 9 :9 5
5. MTK «.» 1 2 — !) : 6 4
6. HTVE 4 1 2 — 9 :8 4
7. Vasutas 3 1 1 1 8 :6 3
8. UTC 4 1 1 2 6 : 6 3
9. KEAC 2 1 — l 4 :2 2

10. SzAK 3 1 — 2 4 :7 2
11. CsAK 5 — 2 3 7 :1 3 2
12. SzTK 4 — 1 3 4:11 1

Sporthírek
—  Vidéki biró, Petényi József

vezette vasárnap a Lágymányoson a 
Budai „33” TTC I. osztályú amatőr baj
noki mérkőzést. Ugylátszik, a nagyon 
sokszor vitatott dolog, hogy vodéki birók 
is vezethetnek pesti mérkőzéseket, köze 
lég a befejezés felé. Végre belátták a 
pesti BT-ben is, hogy ők nem lehetnek 
unikumjai a Biró Testületnek. Amatőr 
mérkőzések után aztán term/észetesen 
profi mérkőzéseket is fognak vezetni 
azok, aik bekerülnek a  keretbe.

— ,Léb Mór, a SzIKE kitűnő
játékosa kilépett egyesületéből. Távozá
sával súlyos veszteség érte az amúgy 
is nem sok játékossal rendelkező má
sodosztályú csapatot. Tudomásunk sze
rint Léb a  SzAK-ba gravitál.

— Bartos István, Róth Endre, 
Sonnenfeld Anndor ifi játékosok 
a  Szegedi AK-ba kérték igazolásukat. 
(Bennük p.z ifjúsági bajnokságba) azj 
idén m ár benevezett SzAK jó  erőket 
nyer.

Fegyelmi hirek
a  játékosok ellen. Nem játszanak fai
ren, nem viselkednek sportszerűen, ami 
aztán a játékos kiállítását vonja maga 
után. Ezzel nemcsak maguknak, hanem 
egyesületüknek is érzékeny kárt okoznak 
Most is elég szép számmal szerepeltek 
a  kiállított játékosok a  fegyelmi bízotté 
ság  előtt. így Klein Lajos SzAK, Sánt- 
ha Imre UTC, súlyosan sportszerűtlen 
m agatartásrt, Kozma László C ongrádi 
A K tulerélyes játékért kit hétre, mig 
Bereznay László SzTE ellenfelének tett
leges bántalmazásáért egy és fél hónap
ra tiltattak el a játéktól. Ungár László 
Zrinyi-KAC, Dóczi András SzK IE, Lip- 
ták János Előre MTE játékosokat pedig 
tekintettel arra, hogy még büntetve nem 

voltak, csak megdorgálta a Fegyelmi 
Bizottság.

Felelős szerkesztő:
L  É  V A Y F E R E N C  Dr

Sportrovat vezető: Herczeg Sándor.

Nyomatott a Hírlapkiadó és Nyomdavál Felelős nyomdavezető: Sajgó  József.

/
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Előfizetési árak:
Egy hóra: 80 ffll., negyed évre : 2 P 40 AU 

fél évre : 4 P 20 fül., egy évre : 8 P.

A  sport minden ágával foglalkozó hetilap. 
MEGJELENIK HÉTFŐN REGGEL.

S z e rk e sz tő sé g  : 
Szeged, Széchenyí-lér 9., I. em. 2.

Telefon : 16 52.

Unalm as sportot nyújtott a B ástya—B S E  találkozó.

B ásty a—BSE 4 :2  (2 :fi)
B a rá ts á g o s  m é rk ő z é s  -  T e m e s v á r i k ő rú t -  600  n éző  -  B ír ó .  Lap u  I.

G ollövök i S c h v a r c z  2 , F rö h lich , V a r g a  B á s ly a ,  illettre M ik e s, B o r sy  B SE

B ástya: Szabó _  Weiglhoffer, Emer- 
üng, _  Tóth, Horváth, Wahl _  Varga 
Schwarcz, Fröhiich, Ölvedi, Solti.

B. S. E .:  Bastyóvánszki — Káliksz, 
Sopor.yai — Rigó, Plenk, Schveng 
Mikes, Tüköri, Borsy, Novitny, Loczy.

Szitáló esőben, kisszámú közönség | 
előtt folyt le a fenti csapatok mér
kőzése. Sem a vendégcsapat, sem a Bás
tya nem mutatta azt a játékot, amit 
tőlük vártunk.

B. S. E. kezdi a játékot és azonnal 
támadólag lép fel. Utána rendszertelen 
csapkodás mindkét részen. A 15-ik pere 
len Mikes tiz méteres ofszeidról indul
va megszerzi a  vezető gólt. 0:1. A gólra 
Bástya élénkebb játékba fog, de Fröh- 
lich tiszta helyzetből a kapus kezbe lő. 
Most a B. S. E . majdnem öngólt vét, 
de a  kapus az utolsó pillanatban ment. 
Weiglhoffer megunva a  csatárok he- 
hetetlenségét, 30 méterről erős lövést 
ereszt meg, amit a B. S. E  kapus korner 
re véd. E rre Schwarcz is felbuzdul és

a  iO-ik percben 20 méterről védhetetlen 
gólt lő 1:1. Közvetlen utána Solti be
adásából Schwarcz a  vezetést is meg
szerzi 2:1. ,N

Második félidő is góllal kezdődik./ 
Loczy beadását Szabó elnézi, de nem 
Borsy, s már megvan a  kiegyenlítés. 
2:2. A 16-ik percben Solti a Bastyo- 
vanszki kclidál, a kapust súlyosan meg-

sebesitve viszik ki a pályáról. A' 25-ik 
percben Eröhlich a  félpályáról kitörve, 
megszerzi a  vezetést. 3:2.

A gólra változatos játék következik, 
némi Bástya fölénnyel. 40 percben Fröh 
lich leadásából Varga gólt lő U:2.

Mérkőzés további része unalmas csap 
kodással telik el. _______

_ _____szenvedett
m agyar válogatott

C seh o rszág —M agyarország  6:1 (2:1)

A Spárta sporttelepén szép 
időben, tízezer főnyi közönség 
mellett mérkőzött a két váloga
tott csapat. A csehek állandó fö
lényben voltak, a magyarok.egy 
pillanatig sem voltak veszélye

sek. Kalmár volt a centercsatár, 
akinek irányítása mellett telje
sen csődöt mondott a csatársor. 
A katasztrofális vereség .semmi
vel sem menthető. A magyarok 
gólját Kalmár rúgta

A tlé tik a
A MAC nemzetközi versenye.

800 m. 1. Tavernari 1.55.4, 2. 
Peltzer 1.55.8, 3. Barsi 1.59. mp.

100 yard: 1. Raggamby 10.1 
mp.

Sulydobás: 1. Darányi 14.56.
220 yard: 1. Raggamby 22.1 

mp., országos rekord.
1500 m .: 1. Peltzer 4 p, 4.2 mp

Külföld
(Oslo.) Németország—Norvé

gia 2 :0  (1 :0 ) .
A Rapid— Victória Ziskov ku

pam érkőzést október 3-án Bécs- 
ben játszák le. Mig a Ferencvá
ros és a fentiek győztesének ku
padöntője október 28, illetve no
vember 14-én lesz.

Budapest legázolta _ 
niek csapatát

a bérli-

Búd n pest—Berlin  8 :0  (3 :0 )
állandóan a berlini kaput. Külö
nösen Takács II. volt elemében, 
aki egymaga 7 gólt rúgott a ber
liniek hálójába. A nyolcadik gólt 
Bihámi lőtte.____________

Teljesen felázott pályán, nyolc 
ezer néző előtt tartották meg a 
városközi mérkőzést. Budapest 
/tsapata nyomasztó fölényben 
volt. A csatársor régen látott 
¡nagyszerű játékkal rohamozta

KTK—SzTK 5 :3  0 *0 )
Nivótlan m é rk ő zé s , m eg érd em elt KTK  g yőzelem m el

lit 2 :2! A 30 ercben [kavarodás 
az SzTK kapu előtt és Fejes új
ra a KTK-nak szerzi meg a ve-

S z é c h e n y i M ozi.

Szept. 28—30-án, péntektől vasárnapig

L u jz a  k irá ly n ő .
Nagy történelmi dráma 2 rész 14 fel

vonásban egyszerre.
Lu jza Mady Christians
II. Frigyes Vilmos Hans Mierendorf 

Azonkivul: HIBADÓK.

Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor; vasár 
nap s ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor. Jó  
idő esetén a 7 és 9 órai előadást a Kor

zó Mozi nyári helyiségében tartjuk.

KTK: Markócs— Fekete, Haj 
du _  Barta, Sahin III., Tompái
_ Csere, Sahin II., Kern, Fejes,
Miltényi.

SzTK: Saár _  Nagypál, Ju
hász, _ Csonka, Feigl, Fixmer,
_I ¿Horváth, Adányi, Kakuszi,
Dudás, Geréb. ,

Nagyon nivótlan, csapkodó já
tékot játszott a két csapat. A 
KTK jobb csatársora révén tudta 
megszerezni a győzelmet, mert 
a tehetetlen csatársorral rendel
kező szegedi'csapat ellen. KTK 
támadások vezetik be ajátékot, 
de gólt csak a 25. percben érnek 
el tizenegyesből Hajdú révén 
1 ;0! A második félidőben már a 
3. percben Geréb egalizál 1:1! 
3 perc múlva Kern lefut, labdá
ja védhetetlen 2 :1! Adányi azon 
bán a 17 percben megint egyen-

zetést 3:2. 10 perc múlva Fejes 
4:2-re szaporít, majd fél perc 
múlva ismét ő a góllövő 5:2 ! A 
43. percben Adányi beállítja a; 
végeredményt 5:3! Jók a győz
tes csapatból: Tompái és Hajdú, 
mig az SzTK-ból Juhász, >Fix- 
mer és Geréb. i
K EA C CsA K  3 :0  (2 :0 )

M e g é r d e m e lt  g y ő z e le m

KEAC: Szűcs, — Vörös, Deb
receni_Forgács, Ágoston, Or-
bók — Boris, Gálffy, Herczeg, 
Karácsonyi, Juhász.

CsAK: Szöllőssy — Sebstyén, 
I I . , 'Forgó II., '— Medgyesy, Se 
bestyén I. Apatóczky _  Oláh,

Dragon, Gál, Blazsik, Fless.
A KEAC megérdemelten győ

zött a Szegeden először szerep
lő CsAK fölött. A győztes csa- 
atban jó volt Juhász, Herczeg és 
Karácsonyi, a védelem is megáll
ta a helyét. Nem jó napja volt 
Borisnak, semmi sem,sikerült ne
ki. A CsAK-ban Forgó II muta
tott valamit, de durva volt, a hal 
fok és csatárok Gál és Dragon 
kivételével nem .sokat mutattak. 
Szöllősi kapus bizonytalan.

KEAC kezd és állandó táma
dásokkal a kapuhoz szegezi a 
csongrádiak csapatát, az 5. perc
ben Fless lefut, de.csak egy ered 
ménytelen komért tud kicsikarni 
Sok sikertelen akció után végre 
a 22. percben Juhász megszökik 
és közelről gólt lő. 1:0! 6 percre 
rá ugyancsak ő a gólszerző 2:0! 
Továbbra is a KEAC marad a ta 
madó.

A második félidőben a KEAC 
döntő fölénybe kerül, de csak a 
35 percben Herczeg és Karácso
nyi ossz játékából tud utóbbi gólt 
elérni. 3 :0!

Martonossy jó biró volt.
M agyar vasutasok—Olasz vas 

utasok 2 :2  (1 :0 ) .
Békéscsaba.

CsAK—GyAC 8:0 (5:0) I. o. 
bajnoki. Biró dr Hegyi.

Szegedi Vasuas—Csabai Máv. 
1:0 (0:0) Vasutas serleg. Biró 
Apáti Nagy. Góllövő Faragó. 
Gyula.

GyTE—OMTK 2:1 (2:0) I.
o. bajnoki. Biró Lapu II.
O rosháza:

OTK—KTE 1:1 (1:1) I. o,
bajnoki. Biró Kohautek. A máso
dik félidő 5 percében, mert a 
pályán levő veszekedés miatt az 
ügyeletes rendőrtiszt a bírót, ki 
tétenül nézte nézte, ezt igazol
tatni akarta, lefújta a mérkőzést. 
Tótkomlós.
OFC_TTC komb. 5:2 (4:1) Ba

rátságos. Biró Szilágyi.
A biró meg nem jelenése miatt 

csak barátságos mérkőzést ját
szottak a csapatok.

A vasárnapi mérkőzések közül 
dacára a sok beküldött pályázat
nak, egyedül Luger Jenő 'Makó' 
talált el két eredményt. Felkér
jük, hogy a Bástya legközelebbi 
mérkőzésére fái*adjon be Szeged 
re és a nyert tribünjegyet szer
kesztőségünkben átvegye. 
Szentes.

Szentesi válogatott— Ferenc
városi TC 5:4 (1:3). Megérde
melt győzelem. Góllövők: Szat
mári 3, Berkes és Horváth II„ 
illetve Kelsem 2, Deák és Bolo- 

VixipMó
Szövetségi dijm érkőzések -

MTK—FTC 1:1.
UTE—MAC 1:0.


