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Felelős szerkesztő :

LONGI ISTVÁN

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egy hóra 80 fill, negyedévre 2.40. 
félévre 4.— Egy szám ára 20 fill.

Hollandiai tanárok Miskolcon
(Szombaton este érkeztek Miskolcra az 

amsterdami középiskolai tanárok és tanár
nők. A vasúti állomásnál Borosnyai Kál
mán tanár fogadta és üdvözölte a vendége
ket. Vasárnap délelőtt a hollandusok meg
tekintették a várost, délben resztvettek a

tiszteletükre rendezett banketten.
Kolozsvár A  spanyol járványnak napom- 

ta  több áldozata van. A járvány továbbter
jedésének megakadályozására szigorú In
tézkedésekét tettek. Kolozsvárt á mozikaet 
bezárták.

süietek képviselői köszöntötték meleg szavakkal a 
meghatott művészt. Szeged város nevében Vitéz Szabó 
(íéza, a városi zeneiskola nevében ‘dr. Béllé Ferenc 
mondott köszönetét értékes munkájáért. A fővárosi 
és vidéki dalegyletek üdvözlő Táviratait és leveleit 
pedig dr.' Pávó Ferenc olvasta fel és pedig Gerlózy 
Béla daiosszövetségi, Fodor Ernő a Fodor zene
iskolai ' üdvözletét. Kecskemétről Bodor Pál, Szegedi 
zsidó hitközség részéről Kutas Kálmán, a Dugonics 
Társaság részéről Dr. Tonelli Sándor, a Szegedi fil- 
haromriikusok részéről dr. Pálfy .'ózsef, az összes 
szegedi középiskolák részéről dr. Tihanyi Sán
dor, a Mansz részéről vitéz Lengyel Endre, a hm- 
vásárhelyi dalárdák részéről Dr. Mócsy Imre, a pol
gári Dalai da részéről dr. Vadász János, a Hazánk dal
kör részéről Kneffel Sándor, a református dalárda 
részéről Bakó László, a Visszhang Dalkör résziéről 
dr. Sőregi Mátyás és végül a legifjabb szegedi dal
egylet: a Dohánygyári Dalárda részéről Steinval- 
ter Győző.

Az ünnepelt Kőnig Péter meleg kézszoritással vette 
át neki nyújtott elismerés zálogát és meghatva kö
szönte meg az ovációt. Ezután Fichtner Sándolj 
vezénylete alatt az ünnepi nyitányt adták elő a fil
harmonikusok. A következő szám dr. Ráday László 
vallásoss énekli könyörgése volt szóló és kamara- 
zenekari kísérettel. A szoprán szólórészeket Chöl- 
n oki Margit énekelte. A Virrasztók éneke következett 
ezután. A júniusi debreceni országos dalosverseny 
kötött versenyárára irta Juhász Gyula dijai nyert 
pályaművét, melyei ma mutatott be elsőzör a szege
di dalárdák egyesített^ vegyes összkara Csornák Ele
mér karnagy vezényletével, nagy tetszést aratva. Ez- 

• után következett az ünnepelt szerző vezénylésével 
a szegedi árvíz ötvenéves évfordulója alkalmából 
előadásra Juhász Gyula költő által irt Tisza-Kantate.

A felejthetetlen ünneplés utná Kőnig tiszteletére 
bankett volt, melyen számos köszöntő hangzott el.

A szellemi munkásoka 
lakásfelszabadítás ellen

Olasz: Könyvtúr magyar gimnúsziumnaK
Budapest. A velencei állami gimnázium 

igazgatóságának lelkes magyarbarátságból 
támadt könyvadománya rendeltetése felett 
már határozott a kultuszminiszter. A

N a g y  k o k a in ű z é rk e d é st  lep leztek  le
Budapest. A tiltott kábítószerek ellen

őrzésével megbízott detektivcsoport, fegy, 
budapesti urilakásban nagymennyiségű 
kokaint fedezett fel. A lakás előkelő gaz^

Tóth Lenkét felmentették
Budapest. A debreceni gyilkosság tette

seinek, Tóth Lenke pénztárosnőnek a bün- 
pörét most tárgyalta a budapesti törvény-

E lh u n y t
Budapest. Szeplitzky Árpád járásbiró, a- 

ki szombaton délelőtt hivatalában eszme-

Jubileumi
M adrid. Spanyolország nagyszabású ün

nepség keretében üli meg az újvilág felfe
dezésének 400 éves évfordulóját. Egyúttal

E lh u n y t já r á s b ir ó

ünnepségek Madridban

mintegy 100 olasz könyvből álló díszes 
könyvtárt a Berzsenyi Dániel olasz iránya 
reálgimnáziumnak adta át.

dáját letartóztatta. A nyomozás érdekében; 
a (rendőrség egyelőre nem adja ki a neve
ket. < T

szék, mely", szerint Tóth Lenkét bizonyí
tékok hdántyában felmentette és elrendel, 
te azonnali' szabadlábra helyezését.

írá sb iró
letét vesztve összeesett, szombaton este 
kórházban meghalt.

Madridban leplezik fe Francisko Vittorio 
szobrát, a világhírű tndósnak, aki a nem
zetközi jogi tudomány alapját megvetette

König Péter jubileuma
Huszonöt évvel ezelőtt került Szegedre Kőnig Pé

ter. Stájerhonbari született, tőlünk messze idegen le
vegőben, de a szegedi humusz magyarrá formálta és 
és a magyaros levegőtől megihletett lelkén keresztül 
eggvéforrt velünk. Egy negyedszázados művészi múlt 
¿11 mögötte. És ez a múlt tele van zenei fénypontok
kal és a művészi sikerek emlékezetes állomásaival 
örökbecsű szerzeményei dicssőégel jelentettek neki 
é s  a magjai- kultúrának. És mint a Városi Zeneiskola 
igazgatója, szintén hervadhatatlan érdemeket szerzett a 
zenei oktatás terén. Az  ő működése, örökértéküt ehet- 
sége a miénk. És most, amikor Szeged társadialma 
lelkesen ünnepli őt,a zzal a jókívánsággal; köszönT

jük, hogy a magyarok Istene hazánk kulturális fej
lődése számára sokáig éltesse.

*
Kőnig Péter 25 éves működésének emlékébe ren

dezeti jubileumi ünnepélv vasárnap délelőtt zajlott 
le a Városi. Színházi»n. Délelőtt II' órakor vette 
kezdetét a hangverseny, melyen résztvett a Filharmo
nikus Egyesüület, a Máv. Hazánk Dalkör, Polgári 
Dalárda. Református énekkar, a Visszhang dalkör és a 
Dohánygyári dalárda, összes tagjaikkal. Első számként 
a Iíianoni dalt adták elő, Csornák karnagy vezetésé
vel. Azután az üdvözlések végtelen sora következett. 
Az egyes dalárdák karmesterei cs a társadalmi egye-

A budapesti ügyvédi kamara a tervbe 
vett felszabaditások ellex^ nagyszabású ak
ciót indított. Ebbe az akcióba bevonta az 
összes szellemi foglalkozású ágak érdek- 
képviselőit és szombaton este gyűlést tar
tott a kamarában. A gyűlést Papp József 
elnök nyitotta meg, aki'felszólalásában in
dokoltan hangsúlyozta, hogy a népjóléti 
miniszter újabb lakásfelszabaditó rende
leté végzetes lehet a létért küzdő szellemi 
foglalkozású munkásokra. Együttesen kö
vetelni kell. hogy 1931-ig semmiféle intéz
kedést a lakásfelszabaditás céljából még 
részlegesen sem tegyenek. Kijelenti, hogy; 
bár az ügyvédi kar' tiszteli a tulajdonjog 
szentségét, de jelen időben a régi rende
letén változtatni nem szabad.

Az elnök szavait nagy helyeslés követ
te, azután ugyancsak hasonló érveléssel fel 
szólaltak: Thoma Frigyes a mérnöki ka
mara, Bálint Lajos az újságírók, Lenhardt 
Frigyes az orvosszövetség, Pongrác Jenői 
az »Otthon Kör, Fáy Sándor alakók szö
vetsége nevében. Végül Bródi Ernő képvi
selő szólalt fel, aki kijelentette, hogy eb
ben a tárgyban szerdán interpellálni fog a 
képviselőházban.

A gyűlés ezután megszövegezte, és elfo
gadta a miniszterhez irott tiltakozó memo
randum szövegét, azután Papp József el
nök zárószavával az ülést feloszlatta. <

BELVÁROSI MOZI
Április 8., 9., 10-én hétfőn, kedden, szerdán
Sxép Heléna sxerelmei

Mithologiai szatíra 10 felv. — Fő
szereplők: LEWIS STONE és KORDA! ' 
MÁRIA Azonkívül:

B ű n t é n y  a  H o r n e - v i l l é b a n
Dráma 2 felvonásban

Előadások: 5, 7, 9. vasárnap 3, 5, 7, 9-kor

KORZÓ'MOZI
'Április 8. és 9-én, hétfőn, kedden 

Harry Liedtke és Maria Pajudler fő
szereplésével : t

S z i v i d o m i t ó
' Vígjáték 10 felvonásban [ 4 y 

Azonkívül: BURLESZKEK - 
Előadások 5, 7, 9V vasárnap 3, 5, 7; 9-kor
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Gróf Festctích és Ken ézperét újra tárgyalták
A szegedi járásbíróság kélnapon kérész

iül folytatólagosan az elmúlt héten tár
gyalta Kenéz Józsefnek Festetich Andor
gróf ellen indított polgári perét. Pár évvel
ezelőtt ugyanis a napisajtó kimerítően fog
lalkozott azzal a nagyszabású perrel, mely
nek egyik főszereplője a fiatal Festetich 
Andor gróf volt, aki a vásárhelyi paraszt- 
nábobnak, Kenéz Józsefnek a leányát vet
te feleségük A fiatal gróf akkor két és léi 
milliárdot kapott hozományuk mely ősz- 
szeg azonban hamarosan elfogyott s azu
tán a Kenéz-leány elhagyta grófi férjét és 
törvényesen elvált tőle.

A leány apja a hozomány visszaszerzé
se miatt pert indított a fiatal Festetich 
gróf ellen. Időközben azonban a fiatal grpf 
meghalt és a perek félbeszakadtak. Ké
sőbb Kenéz követelésével az idősebb gró
fot, vejének apját, a Festetich hitbizomány 
urát támadta meg és ennek a pernek egy 
mellékrésze került az elmúlt héten a sze
gedi járásbíróság elé. Kbben a perben Ke
néz követelése 45 ezer pengő. A bíróság 
tanukat hallgatott ki. akik részben Kenéz, 
részben a gróf mellett bizonyítottak. A bi
zonyítások után a bíróság a tárgyalást el
napolta.

Mit hoz az ui lakásrendelet?
A tnőst készülő u 

áprilisban kerül a nyilvánosság elé és a- 
mely az eddig fennállott lakáskötöttségen 
fog változtatni, az utóbbi időkben a 
kormánykörökből kiszivárgott hírek sze
rint a Következőket tartalmazza:

A lakásrendelet 8-ik pontja szerint, 1929 
májustól a négy és ötszobás lakásokat a 
szabad forgalom alá helyezi. A következő

Májusban kezdődnek a felmondások
lakásrendelet, mely { évben, 1930 májusától felmondhatok a há

rom szobás lakások, 1931-től a kétszobás, 
1932-től az egyszobás lakások. A rendelet 
nem változtatja felmondás legvégső határ 
ideig a jelenleg fennálló 17-es alapú bérfi
zetésen. A rendelet még szabályozza a lift, 
házmester és a szeinélpénz. valamint a viz- 
dijat, amit a bérlőknek kelj megfizetni.

Z ila h y  L a j o s  n e g y v e n *  
e z e r  p e n g ő t  k e r e s e t t  a  

„ T á b o r n o k i k a t
A szerző házakba fekteti a vagyonát
Mint budapesti levelezőnk írja.: Zilahy Lajos, a 

»Süt a .nap és a -Tábornok- két kasszasikerü da
rabjával számoltevő vagyont keresett. A szerző kijelen
tése szer ¡Hit a »Sfi'i.l a nap ciinü darbaja ötvenötezer 
pengőt, a »Tábornok negyvenezer pengőt jövedel
mezett. Most tárgyal egy német filmváltalattal. mely 
a tábornokot akarja filmre vinni s ebben az esetben 
Zilahy ismét nagy összeghez jut.

Zilahy Lajos az ősszel a Svábhegyen vett egy gyö
nyörű villát, jelenleg pedig egy József-köruti bérház 
megvásárlása ügyében tárgyal.

?.. eenraoH sm aD

A z e n ta ia k  ö ssze jö v e te le
Minden hónap első péntekén, a 

den élő zentaiak hangú látás összejövetelt 
tartanak. A vendéglátó gazdák: Berzenczey 
Domokos műszaki főtanácsos és Heinrich 
Emil műszaki tanácsos lelkeseit karolják 
fel a menekült zentaiak ügyét és meleg 
szeretettel élesztgetik lelkűkben az irre
denta érzés soha ki nem alvó tüzet.

Az elmúlt pénteken a Raffai-ban tarolták 
összejövetelüket a zentaiak, mely alkalom
mal a cigányzenekar bús és víg magyar 
nótái mellett, a legkittünőbb összhangban 
szórakozott a társaság.

A zentaiak lelkes összetartása például 
szolgálhatna a lecsatolt országrészek Sze
geden élő menekültjeinek is es gondolkoz
ni lehetne afelett, hogy mennyire üdvös 
és hasznos volna az összes menekülteket 
egy táborba tömöríteni és egy reprezenta
tív egyesület keretében állandó felszínen 
tartani a revízió gondolatát.

X agymagyar ország feli ám adása érdeké-

Uzsonnához
a közismert kiváló minőségű

a belvárosi fiókokban előzetes megrende
lés nélkül napközben is, a külvárosi fió
kokban előzőnapi rendelésre kapható a

Központi Tejcsarnok R.- l .
fiókfejcsarnokaiban

ben a menekültek meg nem szűnő lelkese
dése és az elrabolt haza utáni vágy ere
je és hatalma minden magyar számára ut 
és célmutató példa. Es ha ezt a példát 
minden városban a testvéri egyesülés c- 
rejében tudjuk megmutatni, akkor máris 
kőzetei)!) hoztuk a népiélekhez a régi ha
tárok felállítását szolgáló eszmét és pa
rancsoló érzést.

Ki a legszebb férfi Európában
Már „Mister Európát“ is választanak
Kopcnhágából jelentik: Most alakult meg a bizott

ság. amelynek feladata lesz, hogy megválasszák »Mis- 
ter Európát. A zsűri az Ítélethozatalnál nem csu
pán a férfitest klasszikus szépségének törvényeit ki
váltja szem előtt tartani, huneyi mérlegeli akűlső meg
jelenés, továbbá a ruházat eleganciáját isn. A zsűri 
tagjai főleg nők lesznek, hiszen ők a legavatott) 
tabbak arra. hogy itélkezenek a íérfiszépsíg felett.

Mister Európa megválasztása már ez év nyarán 
megtörténik Berlinben az «ünnepi hét folyamán. 
Valószínű, hogy a példát Amerika is követni fogja 
és ott is megválasztják a Mister Amerikát.

„ A z  ö rd ö g  nyolc fia  
S z e g e d e n

szerzőbe

A Magyar Elet munkatrsáa szombaton beszélge
tést folytatott Veress Árpád nyugalmazott gimnáziu
mi igazgatóval, aki csütörtökön érkezett Szegeidre, 
hogy mint tanú részt vegyen a Széchényi—Lévay 
féle iágalmazi perben. /.

Veress Árpádról egy pár hétlel ezelőtt Írtak a fő
városilapok azzal a hitrel kapcsolatban, hogy »Az ör
dög nyolc lia cimü négyíelvosáos daranbját el
fogadta egyik fővárosi színház. Az időelötti korpol- 
lásának inkább az kölcsönözött érdekességet, hogy 
Veress Árpád a matematika és a fizika tanára volt, 
s mikor nyugalomba vonult, kezdett az irodalommal 
foglalkozni. A hatvanéves szerző pár évvel ezelőtt 
egy érdekes rádióregénnyel lépett a nyilvánosság elé. 
A regény alaptémáját a kommunizmus ideje alatt le
zajlott cseh kémkedés szolgáltatta. Abban az idő
ben ugyanis a csehek titkos rádió segítségével, mely 
a budapesti francia követségen volt elrejtve, a ma
gyar csapatok összes hadmozdulatait figyelemmel ki
sérhették. A csehek kémkedése és a francia követség 
összejátszása diplomáciai presszió miatt, soha nem 
került a nyilvánosságra.

Ezt a témát dolgozta fel Veress Árpád, termé
szetesen orosz- és lengyel beállításban.

Veress Árpád A méltóságos rokon« cím alatt 
most adott el egy egyfelvonásost a rádiónak. A szer
ző, aki egyébként az »Esti Kurírt igazgatója, jelen
leg egy háromfelvonásos bohózaton dolgozik, melyet 
még az ősszel szeretne színre hozjii. vagy Pesten, 
vagy a szegedi színházban.

Morvciy M árton  re jté ly es é le
te, e ltű n ése  é s fe ltá m a d á sa
A rajzoló művész levelet irt Kolozsvárról

A szegedi egyetem tehetséges diploma
rajzolója az elmúlt héten nyomtalanul el
tűnt. Amint a lapok Írták, adósságai mi
att tűnt el. A tény az, hogy »Morvái bácsi 

ahogy a 'diákok nevezték a 60 éves örök
bohém embert. - az utóbbi időben gon

dokkal küzdött. Hogy miért voltak gond
jai és anyagi bajai az agglegény Morvái
nak, ahoz sokféle kommentárt fűztek, csak 
az igazat nem. Morvái tehetségét, rajzoló 
művészetét jól fizették. Ám a jövedelem a 
hogy jött, úgy ment. Morvái, amit kapott, 

azt rögtön továbbadta diákjainak, bará
tainak és ismerőseinek; akiknek kölcsön
kérését nem tudta megtagadni. És Morvái 
gavallér volt. Megtörtént, hogy meghívták 
vendéglői vacsorára, ahol fiz-tizenöt em
ber volt jelen. És a vacsora számláját vele 
fizettették ki. Az igazság az, hogy Morváit 
minddig Palira vették. Végre is a jövede
lem megcsappant és Morvái eladósodott, 

Morvái jónak látta tehát meglógni Sze
gedről. Hírek szerint a kolozsvári román 
egyetemnek lelt a diploma rajzolója, hogy 
tényleg Erdélyben van, az bizonyítja, hogy 
egv szegedi ismerősének Nagyváradról üd
vözlő levelezőlapot küldött.

Szakáll Zoltán előadása
A világhírű grafológus mindenkinek meg

mondja múltját, jelenét cs jövőjét
Budapest lázas érdeklődéssel fordult Schermannr 

osztrák grafológus működése felé, aki meglepő dol
gokat állapított meg az emberi írásból'. Mikor Scher- 
mann elutazott, feltűnt egy fiatal magyar grafológus, 
aki eddig külföldön járt és tudománya a szakértő 
körök véleménye szerint sokkal nagyobb és mélyebb 
Schermanénál. Ez a fiatal grafológus: Szakág Zol
tán rövid idő alatt igen népszerű lett Budapesten és 
lakását valósággal elárasztották az érdeklődők, akik 
mind ismerni akarták jövőjüket.

Szakáll Zoltán híre természetesen azonnal elter
jedt Budapesten és nemsokára az Uránia igazgatóság# 
hivta meg előadás tartására. Az e lőadásra már na
pokkal előbb elfogytak a jegyek és előadás után 

rendőröknek kellett Szakáll Zojtánt kimenieni a tö
meg közül, mert mindenki analizáltatni akarta Írá
sát, a nők a tenyerüket tartották a grafológus elé, 
hogy a vonalakból állapítsa meg jövőjüket.

A Belvárosi Mozinak sikerült április 14-re le
kötni Szakáll Zoltánt, aki délelőtt 11 órakor előadást 
tarta z húsból megállapítható jövőről. Előadása ke
retében megmagyarázza a tányérjóslás tudományát 
és a szerelem, hisztéria, bűnözés és egyéb szenvedé
lyek misztikumát tárja a hallgatóság elé.

Szakáll Zoltán április 13-án délután öt órától kezd
ve Kass szállóbeli lakáásáán szívesen áll az érdeklő
dők rendelkezésére és bárkinek Írásából, tenyeréből, 
megállapítja mullját, jelenéi és jövőjét.

Megkorbácsolásra ítélt farm er
London. A londoni bíróság egy 1 amiért 

hét évi fegy házra és tiz korbacsutesre j-i 
télt, mert egy négert borzalmas kesszura- 
sokkal büntetett. ' _____________

Letartoztatatott számtanácsos ^
Miskolc. Koller Béla varmegyei számve

vőségi tanácsost hivatali visszaélés es sik
kasztás vádja miatt letartóztattak. A meg
tévedt számtanácsos 2000 P-t sikkasztott.
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A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár
alaptőkeemelése

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztári 
1928. évi március hó 4-én megtartott évi 
rendes közgyűlésén elhatározta, hogy az 
akkor még 1 ,'4(X).()(X) pengő alaptőkéjét 7000 
darab uj részvény kibocsátásával 2.1(X).(X)í) 
pengőre emeli fel.

A fenti közgyűlés határozata alapján 
múlt év októberében I. részletként kibo
csátott az intézet 3500 darab 100 pengő 
névértékű részvényt. Ezen részvényeket e- 
lővételi jog alapján a régi részvényesek le
jegyezték és most II. részletként "kibocsá
tásra kerül további 3500 darab részvény.

Az Igazgatóság idevonatkozó hirdetmé
nye szerint a fenti 3500 darab részvény 
2ÓÜ pengős áron kerül kibocsátásra. Az 
intézet régi részvényeseit elővételi jog il
leti meg, oly módon, hogy minden 5 darab 
régi részvény alapján t darab uj részvényt 
jegyezhetnek. A befizetés után 1929. jan. 
1-től, a befizetés napjáig 8 százalék ka
mat fizetendő. A befizetés alán 1929. ja
nuár l-lől, a befizetés napjáig 8 százalék 
fizetendő. A kibocsátási árban a kibocsá
tással kapcsolatos minddennemü illeték és 
egyéb költség is bennfoglaltatik, úgyhogy 
e címen a részvényesek külön semmit sem 
fizetnek.

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár e- 
zen részvény kibocsátásával az 1928. évi 
március hó 4-én elhatározott alaptőke fel
emelés teljes befejezést nyerés ezáltal sa
ját tőkéi kereken 4,000.000 pengőt fognak 
kitenni. Az intézet alaptőke tekintetében] 
eddig is az ország vidéki pénzintézetei kö
zött az első helyet foglalta el, jelenleg pe

dig már megközelítve békebeli arányait, 
nemcsak alaptőkéinek nagysága, hanem az 
intézet összforgalma, betét- és kölcsönállo- 
raánya, folyton emelkedő egyéb üzletágai
nak mérve biztosítja azt a jó megítélést, 
aínelvben részesít 1.

Kiemelendő az intézet részvényeinek ár
folyamemelkedése és jövedelmezősége. 
1927. májusában az akkor még 5:1 arány
ban össze nem vont, 20 pengő névértékű 
részvények árfolyamértéke 35 pengő volt, 
ami 100 pengő névértékű részvényenként 
175 pengőnek felelt meg, inig folyó év
ben már az 1928. üzletévi osztalékszelvé
nyekkel bíró 100 pengő névértékű részvé
nyek 225 pengős áron keltek, az árfolyam- 
emelkedés tehát nem egész két év alatt 50 
pengő. Legutóbbi időben az 1929. üzlet
évi szelvényekkel ellátott részvényekben 
204—206 pengős áron történtek vételei.

Az intézet a 100 pengő névértékű részvé
nyei után 1925. évre 12 pengő, 1926. évre 
15 pengő, 1927. évre 18 pengő, és 1928. 
évre 20 pengő osztalékot fzietett; igy figye
lembe véve az átvételi összeget, 10 százalé
kos jövedelmet nyújtott, részvényeseinek.

Most, amikor a tőkegyűjtés reális alap
jai, a pénzünk stabilizálása óta meg van
nak vetve, nem kétséges, hogy mily előnyös 
tőkebefektetést jelent az intézet részvényei
nek vásárlása, mert bizton lehet remélni, 
hogy a részvények hozamával arányban, 
azok árfolyama is mind magasabb lesz.

Egyébként megemlítjük, hogy a rész
vénykibocsátás sikerét' előkelő fővárosi
bankszindikátus biztosítja.

Az igazságot megíró ulságiró fejére
dijat tűztek ki

Az oláh sajtócenzura
Georg Seldes amerikai újságíró most 

megjelent cikksorozata érdekes leleplezé
seket közöl a romániai korrupcióról. Egy. 
hónapig élt künnt Romániában s ezalatt 
súlyos adatokat gyűjtött össze arról, hogy 
Románia államférfiai, mint: Bratianuék és 
Stirbcy hercegék hány milliárdot pana- 
máztak össze. Abban az időben az újság
író ezekről a panamákról táviratot kül
dött lapjának, de táviratait cenzúrázták. 
Az újságíró ezért kerülő utón tudósította

lapját. Amikor a cikk megjelent, az újság
írót Bukarestben letartóztatták, de néhány 
nap múlva szabadlábra helvezték és állan
dóan megfigyelés alatt állott. Az u ¡ságiró
nak mégis sikerült kiszökni Romániából, 
de hogy a románok mnenyire sajnálták el
tűnését, jellemző arra, hogy a politikai 
rendőrség ötvenezer lejt tűzött ki annak, 
aki az eltűnt újságíró nyomára vezet, fel
iéve, ha a nyom — Romániában van.

H elta i Je n ő  film p rem ierje  
P a r isb a n

A Theatre Au,bért a tavaszi szezonban olyan film
premiert tart, amely .bennünket is közelről érdekel. 
Az előkelő párisi mozgószinház megszerezte a Naftá
imnak, Heltai Jenő kitűnő filmvigjáétkának bemuta
tási jogát. A premiert nagy várakozás elzői meg, mert 
az összes francia színház es mozilapok Heltai Jenő 
amióta e ltl-es cinui regénye francia nyelven meg
jelent, igen népszerű Parisban és így vigjáéáikalik 
bemutatója iránt nagy érdeklődés mutatkozik min
denfelé. A 1 heatre Áubert iagzgaíósága a díszelő
adásra az illusztris írót is megfogja hívni.

Az
ujonan átalakítón

és fényesen berendezett

R O Y A L
k á v é h a z b a n

minden este elsőrendű jazz-bend zenekar

HANGVERSENYEZ

Színház
Heti műsor

Hétfőn délután mérsékelt helyárakkal: A Budapesti 
Belvárosi Gyei ekszinpad vendégjátéka: Ludas Matyi.

Héttőn este: Ida regénye.
Kedden délután mérsékelt helyárakkal: A Budapes

ti Belvárosi Gyei In ekszinpad vendégjátéka: Hór 
fehérke és a hét törpe.

Kedden este: Ida regénye.
Szerdán: A troubadour. Verdi operája 4 felvonásban. 

Főszereplők: Száz Edith, Gaisler Lola. Szórád, Bi
hari, Arany, Fodor, vezényli: Fridi Frigyes, m

Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helvárakkal: 
Párisi divat. Operettujdonság 3 felvonásban. Fő
szereplők: Sz. Patkós Irma. Dayka Margit, Tolnai 
Páger. \  ágó. Egyed Lenke, Wlassics Györgyi, üti 
Giza, Keleti Erzsi, Veszély.

Csütörtökön este: Ida regénye.
Giza, Rónai.

Pénteken: Nebántsvirág. (Premierbérlet.) Hervé ope
rettje 3 felvonásban. Főszereplők DDayka Margit, 
1 olnai, Páger, Vágó, Herczeg, Veszély; üti

Szombaton délután ifjúsági előadás: A tábornok. 
Zilahy Lajos színmüve 3 felvonásban. Főszerep
lők: 1 arnay Ernő, Pártos Klári, Peórv Piri, Kor
mos Margit, Kováts, Herczeg, Nagv György, Szi- 
lassy, Oláh, Veszély, Rónai.

Szombaton este: Nebátsvirág (A. bérlet)

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A csiká- 
gói hercegnő. Kálmán Imre opereUtíjdonsága 3 
felvonásban. Főszereplők: A. Harmath Hilda, D a j
ka Margit, Tolnai. Páger, Vágó, Herczeg; Veszély; 
Rónai, Szakáts, Szilassy. Nagy György. Sümegi.

Vasárnap este: Nebántsvirág.

H Í R E K
Szabadegyetemi előadások Az Egyetem 

Barátainak Köre által rendezett szabade
gyetemi előadások keretében dr. Szalay Jó
zsef kerületi rendőrfőkapitány pénteken d. 
u. hat órakor az egyetemi könyvtár termé
ben előadást tart.

Az áprilisi hátralevő vasárnapokra a föld 
mivelési miniszter felfüggesztette a  vasárna' 
pi munkaszünetet. A  hosszú tél miatt a tavaszi 
munkálatok nagyon elkéstek. Éppen ezért a földmi- 
'velésügyi miniszter rendeletileg az április 77, 14, 21-re 
• re eső vasárnapokon a belügyminiszterrel egyetértö- 
deg a mezőgazdasági munkaszünetet felfüggesztette.

A reálgimnázium hangversenye. A  Klauzál
Gábor szegedi reálgimnázium önképzőköre ma, va
sárnap. április 77-én a Korzó Moziban jól sikerült 
hangversenyt rendezett. _

Csillagbörtőn halottja. Kövér Lajos maki 
tanító a Csillag-börtön életfogytiglani fegyházra Ítélt 
■ rabja tegnap meghalt. Kövér Lajost azért Ítélték ha
lálra. mert megmőrgezte apósát és két feleségét, kiket 
aztán most ő is követett a halálba.

Műsoros teaest. A Szegedi Kisdedóvó és 
Jótékony Nőegylet lcányosztálya szomba
ton este az egyesület helyiségében nagy
sikerű teaestélyt rendezett.

Eltűnt gyermek. Özvegy Kovacsics La. 
josné tegnap délelőtt bejelentette, a rend
őrségen, hogy Géza nevű négyéves kisfia 
eltűnt.

Felvétel a  Széchenyi Kolégiumba. A
Széchenyi Kollégiumot fenntartó országos 
egyesület, amelynek elnöke dr. Ugrón Gá
bor ny. miniszter, társelnökei pedig dr. 
Rubinek István és dr. Dési Géza ország
gyűlési képviselők felvételt hirdet középis
kolai és szakiskolai növendékek számára. 
A kollégium a főváros legszebb helyén lé
tesült, ahol a növendékek napi ötszöri ki
tűnő ellátásban részesülnek, állandó taná
ri felügyelet alatt állanak, lelkiismeretes 
korrepetálásban részesülnek. A kollégium 
kormányzótanácsa ugyancsak felvételt hir
det a kaposvári Ugrón Gábor fiúnevelő 
intézetbe is. Akik a kollégiumba felvételt 
nyerni óhajtanak, mielőbb adják be kér
vényüket a kollégium igazgatóságának (Bu
dapest, VI., Podmaniczky u. 41.), ahol a 
felvételi feltételek is megtudhatók és min
den kérdezősködésre részletes válasz nyer
hető.

x Bútorok olcsóbb beszerzési forrása az 
Asztalosmesterek Bútorcsarnoka. Szendré-
nyi Géza és Tsa. Dugonics-tér 11.

K ik  kötöttek h á z a s á g o t
A szegedi anya könyvvezető előtt a múlt héten a kö

vetkező párok kötöttek házasságot:
Prágai János ácstanonc Bállá Rovó Ilona kender 

gyári inunkásnő — Dr. Wégmann Béla ügyvéd — 
Reichrath Ilona — Kabók F'erene lakatosmester Lé
vai Borbálával — Berta Sándor gyári munkás Cson
ka Mária — Tóth Lajos pincér Islocz Veronika öz- 
vcggvel — Bauda József kereskedő Burás Margittal. 
— Kálmán Pál napszámos Bárkányi Veronikával. — 
Morzsik Sándor honvéd utász. Fekete Erzsébettel. — 
Liptay Béla magánhivatalnok Amdánkó Valériával. — 
Kovács Lajos fütő, Agárdi Piroskával.

Január 1. óta 150 párt esketett az anyakönyvvezető.

Olcsó Butor!
beszerzési forrás

A szta lo sm esterek  bútorcsarnoka
Szeged Dugonics-tér 1

I



SPORT REVÜ
B ásíya-B udai 33-as 1:0 (1:0)
Budapest

Báslya: Benedek — Weigelhoífer, Emmerling — 
,Wahl, Tóth, Kronenberger — Varga, Schwartz, Fos
sak, ölvcdy, Solti.

33-as: Lantos — Oláh, Lőwy — Czutnpft, Kalte- 
necker. Kovácsi I., — Schmidt, Ember, Lukács; Stei- 
Jier, Titkos.

UTC^-Zrinyi
1 : 0  ( 1 : 0 )

Temesvári kőrút 1 o- bajnoki Biró Kandiba
UTC: Mózes — Mózses — Joó, Fürtön — Ma

rosán I., Szirovicza, Belovai — Sánta Ili., Marosán 
II., Molnár, Selypes, Lakatos.

Zrínyi: Szögi — Vyhnalek, Riesz, — Bité, Selmann, 
Varga —- Vadász. Rácz, Mészáros, Vincze, Illavandaa.

GóllŐvő: Sánta Hí.

M AK-Vasuias
3 : 2

Kiskun f élegyhá^a
KTK KEAC 2;() (1 0) Az Egyetemiek bal 

szerencsével játszottak, (¡óllövők: Csere, 
Sahin II.
KTK: Markóes — Hajdú, Baltás .— Pázsit. SahinJH., 
Tompái ~  Csere- Sahin II., Kern, Fejes ii. Miltéjnyi 

KEAC: Szűcs — Vörös, Debreczeni — Karácsonyi, 
Ágoston, Orbók — Mezey, Herezeg, Kiss; Gálify 
Gömöri.

Makó - r

SzTK-MTK 3:1 (10)
SzTK: Nemesányi — Pintér, Juhász — Fixmer 

Feigl, Adányi — Kakuszi IV., Horváth, Kakuszi II.; 
Fürge. Tombácz.

MTK. Dojcsák — Korok, Wiener — Szöilőssv, 
Gazda, Lengyel — Réday, Szopori, Lugosi, Kiss, 
.PaRPI

Góllővők: Kakuszi IV., Fürge, Szopori, 
Fürge.

Bíró: Klug
A szegedi proficsapat a kitűnő Schwartz 

góljával felkerült a tabella negyedik he
lyére s ott büszkélkedik a nagy csapatok 
között... A tabella végén járó 33-as Iná
ba akart minden áron kél, de legalább is 
egy pontot szerezni, nem sikerült.

Előre-,GyTE 4:0 (0 0)
Békéscsaba. 1. o. bajnoki. Biró: Baranyi., 

Az első félidőben az Élőre védelmének bi-i 
zonytalansága folytán a GyTE van front
ban. A 330 pben tizenegyest ér el, melyet 
azonban Valentini bravúros elvetéssel ki
bokszol. Helycsere után a GyTE visszaesik 
s a magáratáláló Előre könnyen éri el gól
jait a 7. pben korner utáni kavarodásból. 
Garducsek, a 35. pben Filyó, a 39. pben 
pedig Filyó, a 39. pben súlyos védelmi hi
bából Nagy révén. f

BTE— TTC 2:0 (10)
Békés. II. o. bajnoki. Biró: Mezev. A 

mérkőzés erkölcsi győztese a TTC.
OTK-OMTK 2.0 (20)

Már az első percben gólt ér el az OTK, 
amikor Szabó komorét Veress a hálóba fe-; 
jeli. 1:0! Az OTK fölényben is marad, de 
a cstaárok bosszantóan hibáznák. Soroza
tos támadások után a 31. pben büntető a 
Munkások ellen, melyet Sass II. védhetct- 
lenül értékesít. 2:0! Szünet után az OTK 
átcsop ortosit, minek eredményeképpen 
visszaesik s az OMTK fölénybe kerül. Ál
landóan frontban van, de a csatárok lassú-, 
ságán meghiúsulnak az egyenlítési törek
vések. í *
Miskolc

Attila—Terézváros 2:1 (20)
Nagykanizsa

Zala-Kanizsa—Soroksár 2:1 (0 0) 
Levente-bajnokságok:

Felső város—SzTK 5:1 (2 0)
A tartalékos SzTK teljesen tehetetlen 

volt a gólképtelen felsővárosi leventékkel 
szemben.

I. o. ligabajnoki

Csongrád 'V  -
CsAK-SzAK 2:1 (1:0)
CsAK. Szölisőy — Sebestyén II., Kozma — For

gács, Gábry, Dragon — Hernec, Medgyesi II.; Blá- 
zsik, Puskás, Oláh I.

SzAK: Sibalin — Farkas II., Ökrös, — Pólyák, 
Klonkay Gombkötő — Pollák, Horváth, Megyeri, 
Priszlinger, Doktor.

Góllővők: Medgyesy, Megyeri, Blázsik 
Hódmezővásárhely.

HTVE—HMTE 0:0
HTVE: Kádár — Török, Beregszászi — Tóth, Dr 

f.seszkó, Schmitzer — Juracsek, Magony, Székely 
Nemes, Vargaj;

HMTE: Gera — Fejes, Potári — Csengeri, Laskay, 
Fekete — Biró, Koröcs, Csabai; Targos; Szállj.

Iagzságos eredmény. ***■

I Váry Miklós \
í  fémipari műhelye \

t  Szeged Kálvin-tér 6, i

Déli

SPSRTÉVSÖHYV
1928

A 160 oldalas, tartalmas, Dél egye
temes sportjának minden mozzana
tát felölő képes Sportévkönyv nél
külözhetetlen lesz mindenkinek, ak 
a sport iránt érdeklődik.

Előfizetési ára 3 pengő
a megjelenés utáni boltiéra 5 — pengő.

Kiadja a Délvidéki Sport 

Szerkesztik:
Fürst György és Koroknay József.

Szarvasi Turul—Mezőtúri MÁV 2:0 (0;0) 
Csabai Move-MTE 1:1 (0:1) t
Move II.—Máv II. 1:0 (04) !
GySC-MAFC 2:2 (1:1)
Csabai Máv—BTE 6:0 (3;0)
Bohngyári SC—BAK 11:0 
GyAC-KTE 1:0 (0;0) *
GyAC II.-K T E  II. 5:0 (3;0)

Bécs
FC Fiusball Bayern (München)—AC 5:5 
Austria—Slovan 6:1

VASÁRNAPI PROGRAM:
Magyarország—Svájc

/. oszt. um atőrbajnokság
KTK—CsAK -
HTVE—UTC “ 7
SzAK—SzTK
MTK—KEAC
HMTE—MÁK
HUNGÁRIA—NEPTUN evezős egyletek 

csütörtökön este díszhangversenyt ren
deznek. A hangverseny védnökei" József 
kir. főherceg és Albrecht főherceg.

EURÓPÁI BIRKÓZÓ BAJNOKSÁ(G.Dor- 
tungból jelentik: Szombaton yeggel kez
dődtek az európai bajnokságért folyó mér- 
kzőések. Az előmérkőzésben a magyarok 
részéről Tusnádi, Demig és Kárpáti fölé
nyesen győztek. A

NEMZETKÖZI V1VÓVERSENY KO
LOZSVÁRT. Május hó 5-én Kolozsvárt 
nemzetközi vivóverseny tesz. A versenyre a 
magyarokat is meghívták, de még nem tör
tént döntés afelett, hogy részünkről kik 
vesznek részt a versenyen.

KTK—Ferencv. Vasutas 6:3 (11) Biró; 
Frankéi. A közönség mindkét csapattól 
bet várt. Góllövők: Sahin II. (3), Kern ti
zenegyesből), Miltényi, Fejes II., illetve a 
Vasutasból Soják (2) és Bánky.

BALTÁS, a Kecskeméti AC volt kitűnő 
játékosa az ünnepek alatt bemutatkozott 
Félegyházán a KTK) csapatában, hozzá
zátehetjük: nagy sikerrel. —.

1. o. profiliga
1. Hungária 15 n 3 1 56:15 25
2. Újpest 16 9 4 3 48:27 22
3. Ferencváros 14 9 3 2 48:13 21
4, Bástya 15 6 3 6 30:21 15
5. III. kerület 15 5 5 5 18:25 15
6. Bacskay 14 6 2 6 21:30 14
7. Nemzeti ¡5 4 5 6 17:25 13
8. Kispest 14 4 5 5 18:26 13
9. Somogy 14 5 3 6 16:29 13

10. Vasas 16 4 3 9 20:48 11
11. Budai 33-as 15 2 4 9 20:43 8
12 Sabária ^   ̂ 2 

Szegedi elsőosztály

8 15:25 4

1. KTK 14 8 3 3 41:31 19
2. SzTK 14 8 2 4 32:20 18
3, KEAC 14 6 5 3 33:15 17
4. HTVE 14 5 6 3 20:17 16
5. SzAK 15 6 4 5 20:22 16
6. HMTE 14 5 5 4 21:16 15
7. Zrínyi 19 4 6 5 19:20 14
8. UTC 14 5 4 5 23:26 14
9. CsAK 14 3 5 6 18.26 11

10, MÁK* 12 4 4 4 19:23 lü
11. Vasutas 12 3 3 6 22:25 9
12. MTK

* Két büntetőpont
16 1 5 
le v o n v a .

10 14:42 7

Kiadja a Magyra Élet Lapkiadófröllalai — Felelső 
kiadó: LONGI ISTAVN .« 

Szerkesztőség: Szappanos-u.. 3. Kiadóhiv: Apponyi-u.7

Koroknay-nyomda, Szeged Apponyi-u. Z


