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A belügyminiszter elrendelte 
a Bástya—Ferencváros mérkőzés ügyének 

felülvizsgálását 
À döntéssel Budapest polgármesterét feizia meg 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
t é s e . ) Sportkörökben csütörtökön nagy feltűnést 
keltett az a hír, hogy a belügvmlniszEer bele-
avatkozott az emiékezeles Básíya— Ferencváros-
mérkőzés ügyébe. A Bástya — mint emlékezetes — 
az elmúlt szezonban l:0-ra legyőzte Pesten az ex-
bajnokcsapatot. A győzelmet a Ferencváros meg-
óvta a különböző fórumok előtt, de mindegyik 
a Bástya részére igazolta a 2 pontot. A Ferenc-
város egyideig hallgatott, majd amikor a Hun-
gária megnyerte a bajnokságot, a belügyminiszter-
től kért intézkedést. 

A belügyminiszter pedig csütörtökön elrendelte 
a mérkőzés ügyének — felülvizsgálását. Az első 
fokú döntés jogával a budapesti polgármestert 

bizta meg. —, . 
Sipőcz polgármester dr. Zubor tanácsjegyzőnek 

osztotta ki az ügyet és felszólította a szövetséget, 
hogy a mérkőzés aktáit bocsássa dr. Zubor ren-
delkezésére. A döntést a közeljövőben meghozza 
a polgármester, amely ellen esetleg a belügymi-
niszterhez lehet felebbeznl 

A Ferencváros tehát nem nyugszik, meg akarja 
szerezni a Bástya 2 pontját — a bajnoksághoz 
és most igy próbálja elütni a Hungáriát a baj-
noki cim dicsőségétől. A Bástyát csak elvileg 
érdekli az ügy, az efvl igazságért, mert még abban 
az esetben, ha el is vennék a két pontot, meg-
maradna a bajnoki lista ötödik helyén. 

fi világ minden részéből érkeznek jelentkezések 
a magyarok világkongresszusára 

Budapest, juljus 4. A magyarok világkong-
resszusának végrehajtó bizottsága báró Pe-
rénifi Zsigmond és dr. Ripka Ferenc főpol-
gármester elnökletével ülést tartott. Perényi 
elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy a 
kongresszus célja a világ minden részében 
élő magyarokat egy táborba hozni, foglalko-
zásra és politikai meggyőződésre való tekin. 
tet nélkül s a külföldi magyarság és az ős-
haza kulturális és gazdasági kapcsolatainak 

megteremtését fogják megtárgyalni. 
TJdvardi Miklós, a kongresszus igazgatója 

elmondta, hogy a magyarsággal most már 
könnyebb felvenni az érintkezést, mert ala-
kult egy kilenctagú kormányzóbizottság s meg-
van a remény, hogy ennek tagjai közül töb-
ben eljönnek majd Budapestre. Délameriká-
val az érintkezés igen nehéz. 

A bizottság ezután a kongresszus megrende-
zésének gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. 

WJWW/^tÍ Péntek. Róm. kath. Zak. Arit hv. Pro-
l iSM.E. %J m testáns Enese. Nap kél 4 óra 09 perc-
kor, nyugszik 7 óra 59 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—12-ig, 
csak tudományos kutatók számára. A múzeum 
nyitva délelőtt 10—tői 12-ig (csak a képtár és 
a természetrajzi gyűjteményi). 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
<et) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. S—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak kőzöl szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenőj Kossuth Lajos sugárut 59. 
(TeL 996 ) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
¿Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep, (Tel. 5.) 

Pénteken esíe 
érkeznek Szegedre a fogorvos-

kongresszus résztvevői 
(A Délmagyarország munka!ársától.) Szom-

baton és vasárnap lesz a Magyar Fogorvosok 
Egyesületének szegedi tudományos nagygyű-
lése. Az előadásokat az uj sebészeti klinika 
előadói termében tartják délelőtt 9-től 1 
óráig. Budapestről és az ország minden ré-
széből Szegedre érkező több mint 100 fog-
orvos, ma, pénteken az esti gyorssal érkezik 
Szegedre, utána ismerkedési vacsora lesz a 
Tisza-szálló kertjében, 

A szombat reggeli tudományos ülésen, am;. 
lyet dr. Sturm József, a MFE elnöke nyit meg, 
az egyelem részéről dr. Hainiss Elemér orvos-
kari dékán, egyetemi tanár, a város részéről 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester és az 
Országos Orvos Szövetség részéről dr. Leitner 
Vilmos egyetemi magántanár üdvözlik a sze-
gedi kongresszus tagjait. 

Szombaton délután Móra Ferenc kalauzo-
lása mellett a szegedi muzeumot tekintik meg 
a vendégek, este az ujszegedi Vigadóban lesz 
az ünnepi vacsora. 

— Venizetosz Budapestre jön. Athénből hivatalo-
san jelentik, hogy V e n i z e l o s z legközelebb kő-
zépeurópaí kőrútra indul. Utja során Budapestre 
is ellátogat 

j — Elmarad az egyetemi épüésl bizottság ülése. 
- Az egyetemi építési bizottságot — mint jelentettük ! 

— a kultuszminiszter péntek délelőttre hívta össze. 
A kultuszminisztériumból most telefonértesítés ér-
kezett a polgármesteri hivatalba, hogy az ülés 
technikai akadályok miatt elmarad. 

— Telefonforgalom Magyarország és Finnország 
kőzötj. Budapestről jelentik: A kereskedelmi mi-
nisztérium közli, hogy Magyarország és Finnország 
közt a távbeszélőforgalom juiius 6-án megnyílik. 

— A budapesti nemzetközi diákkongresszus 
programja. Budapes t rő l je lent ik: A f ranc ia diák- j 
szövetség kezdeményezésére 1919-ben mega laku l t 
a Nemzetkőzi Diákszövetség Confédération Inter-
nationale des Étudiants, amely évenként a világ 
különböző fővárosaiban kongresszust rendez az 
összes tagdiákszővetségek delegátusainak részvételé-
vel, amelyeken a diákság kulturális, gazdasági, 
politikai és sportbéli együttműködését kivánják 
előmozdítani. Az 1929. évi kongresszus Budapes-
ten lesz augusztus 10—14. napjain. A kongresszus 
előkészítő bizottsága csütörtökön délután tájékoz-
tatta a sajtó képviselőit a kongresszus feladatai-
ról s az előkészítő munkákról. A kongresszus 
a műegyetemen fogja tartani tanácskozásait, ame-
lyekre 52 állam diákjai küldik el képviselőiket, 
köztük a kisántánt államok diákjai is. Hatszáz 
hivatalos delegátus lesz jelen a kongresszuson, 
akiket mintegy 1000 vendég kisér. Politikai szem-
pontból két érdekes mozzanata lesz a kongresz-
szusnak. Valószínűleg most dől el véglegesen, hogy 
a német diákokat felveszik-e a szövetségbe, más-
felől, hogy a horvátok kapnak-e külön képvisele-
tet. A horvátok ugyanis a szerbektől elkülönülten 
kívánnak szerepelni a nemzetkőzi diákszövetség-
ben. A konferenciával kapcsolatosan magyar—olasz 
atlétikai és futballmérkőzést rendeznek és a kor-
ferencia után a diákok Keszthelyen egy hétig tartó 
diáktáborozáson vesznek részt 

x Automata villámhárítót azonnal szerel 
Deutseh, Kárász-u. 3. Telefon 8-7L 239 

B E L V Á R O S I M O Z I 
Juin;» 5 , ö , 7-én Péntek: szombat, vasárnap 

Őfensége a fjtorűár 
Vigláték 8 felvonásban. 

A kettős Hszerepben H a n s J u n k e n n a n n . Azonkívül : Híradók. 
Elfadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3. 5, 7, 9 órakor 

Pártos Simon meghalt 
A régi Szeged lisztes polgárainak sora me-

gint megfogyatkozott: Pártos Simon ügyvéd 
csütörtök délben meghalt. Éppen kopogtatott 
ajtaján a szegedi ügyvédi kamara küldöttsége, 
köszönteni akarták a kartársat, aki éppen a 
juniusi közgyűlés napján töltötte be ügyvéd-
kedésének negyvenötödik évfordulóját. A sze-
gedi ügyvédek küldöttsége már nem köszönt-
hette az öreg kollégát, hatalmasabb vendég su-
hant be előttük a betegszobába: a halál. í 

Negyvenötévi ügyvédi tevékenység, negyven, 
öt évig másokért hajszolt munka és gondok-
kal felzaklatott éjszaka, — a funerator hozzá-
edződött már, hogy a gyász harangjait kon-
gassa, mégis szivébe markol a gondolat, imé 
már Pártos Simont se látja többet az esti 
korzón, délutáni órákban lapjaiba temetkezve 
a Tisza-kávéházban s nem hallja már soha 
a tárgyalótermekben mindig okos, mindig de-
rűs szavát 

Pártos Simon maga volt a szerénység, a 
rend, a pedantéria, maga volt a kötelesség-
teljesítés és serénység, maga volt a szorgalom 
és a puritánság. Egész bizonyos, hogy negy-
venöt évi ügyvédkedése alatt egyetlen fillért 
nem vett a kezébe, ami nem tiszta és tisztes 
munkának volt az ellenértéke. Körülötte vi-
harozhattak konjunktúrák és hömpölyöghettek! 
áramlatok, az egyén tisztességéneik s a hivatás 
megbecsülésének fundamentumáról soha egy, 
lépést sem tett semminek és senkinek ked-
véért ő még a régi szabású ügyvédek közül 
való volt, akik nem »szerveztek* irodát és nem 
»alapítottak« ügyfelet, de ahol tiszta judicium 
és tiszta jellem kellett, ott Pártos Simont nem 
nélkülözhették. 

Tudása és érdeklődése nem a jogtudományi 
dogmatikus megállapításai felé vonzották, de 
a jog területének minden kis zugát ismerte 
s érdeklődése bevilágított a jog palotájának 
minden sarkába. Elölte nem volt kis eset és 
nagy eset, egy illetékprobléma éppen ugy 
vonzotta, mint a premeditáció kérdése. Nem' 
i- "H nála megbízhatóbb tudása ügyvéd, 
u< ... ¡i és memóriája élő gyűjteménye volt a 
szabaiyoknak és kivételeknek, ö volt az ügy-
védek tanácsadója. 

Most már ős sincs többé; 1856-ban születetÉ 
és 1929-bc:i meghalt. S ami közbül van, az 
vagy munka volt, vagy készülődés a munkára. 
Családi élete sok boldogságot és kegyetlen 
fájdalmat adott. Két gyermeke van, fia, Pál, 
irodatársa lett s az öreg ur, aki soha ügyet 
másra nem bizott, most büszke nyugalommal 
osztotta meg ügyeit fiával. 

A szegedi ügyvédi kamarának sokáig vá-
lasztmányi tagja, később pénztárnoka volt, jó-
tékonysági egyesületekben is szerepet vállalt, 
mindenütt a halk szó, a bölcs megfontolás s; 
a derűs munkavégzés jellemezte. 

Temetésén, mely juiius hó 5-én, csütörtökön 
délután 4 órakor megy végbe, testületileg vesz-
nek részt ügyvédtársai. 

— Kilenc óráig tartó vihar Londonban Lon-
donból jelentik: Hatalmas vihar száguldott végig 
csütörtökön reggel London uccáin. A felhősza-
kadás kilenc óra hosszáig tartott és negyvenmillió 
tonna vizet zuditott Londonra. Több házba be-
ütött a villám és hét külvárosi házat felgyújtott 

— Viharok Bécsben. Bécsből jelentik: A hét-
napos tikkasztó hőség után az egész városban nagy 
viharok voltak, melyek nagyon sok kárt okoztak. 
A Salzburg—müncheni gyorsvonat kénytelen volt 
a nyilt pályán megátlni a nagy viharban. 

x Vászon- és szandálcipgfc, valamint a leggyö-
nyörűbb nyári clpödivahíjdonságok beszerzésére 
máris megindult a vásárló közönség áradata Del-
Ka rt, Kárász-ucca 14. sz., fiókja felé. Ne késle-
kedjen ön sem! 850 

x 30fi-as autótaxinál vonjon le 20 százalékot 

K O R Z Ó M O Z I 
Juiius 5, 6 , 7-én Péntek, szombat, vasárnap 

A nagy iüszpróba. 
Dr. ima 8 t e ' vu . asban. 
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