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niszter valószínűleg bizonyos ideig tartó teljes 
törvénykezési szünidőt fog elrendelni 

A 131. S. az ügyvédi karnak egy régen hangoz-
tatott kivánságát teljesiti bizonyos mértékben, ami-
dőn elrendeli, hogy a birőból, ügyészből vagy 
más köztisztviselőből lett ügyvéd 3 éven át nem 
képviselhet felebet az előtt a biróság, vagy ható-
ság előtt, amelynél mint biró, vagy tisztviselő 
működött. A törvény 142. §.-a szerint minden 
ügyvédi meghatalmazáson a rendes okirati ille-
téken tul még külön bélyeggel ügyvédi jóléti hoz-
zájárulást kell leróni, amelynek költségét az ügy-
védj sem az ellenfél terhére, sem a saját fele ter-
hére fel nem számithatja. Ennek az összegét az 
igazságügyminiszter rendelettel állapítja meg, de 
ez a meghatalmazásra megszabott okirati illeték 
egynegyedrészét nem haladhatja meg. Az ebből 
befolyó jövedelmet az Országos ügyvédi Gyám 
®s Nyugdíjintézet kapja. A törvény utolsó," 147. 
§-a szerint a tőrvény életbelépésének napját az 
igazságügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

Dr. Zsitvay Tibor igazságügyminiszter koráb-
bi kijelentése szerint valószínű, hogy a törvény 
október t-én lép életbe, ettől az időtől kezdve te-
hát már a törvénynek fentebb ismertetett fontos 
rendelkezései' szerint fognak a bíróságok eljárni. 

(dr. b. d ) 

A III. kerület legyőzte 
a Nemzetit 

Budapest, szeptember 13. III. ker. SC—Nemzeti 
t . í (2.-0), Ligabajnoki mérkőzés, ezer néző. Az 
óbudaiak biztosan verték a még kialakulatlan fe-
kete-fehéreket 

Gyászmise Vass lózsefért 
Budapest, szeptember 13. Szombaton délelőtt tar-

tották meg a Mátyás-templomban a gyászmisét 
Vass József lelkiüdvéért nagy közönség jelenlété-
ben. Jelen volt Szmrecsányi Lajos egri érsek, 
a hercegprímás, Zichy Gyula kalocsai érsek. 

Egyébként ma bontották fel Vass József végren-
deletét. Eszerint a miniszter vagyontalanul halt 
tneg, tízezer dolláros életbiztosítását nővére kapja. 

A vasárnapi 
német választások előtt 
Bedm, szeptember 13. Németország vasárnap vá-

laszt. Ma este hat órától tilos minden gyülekezés 
és alkoholkiszolgáltatás. A rendőrség szigorú riadó-
készültségben van. A választások kimenetele tel-
jesen bizonytalan. Vasárnap este 8 órától úgy-
szólván percenként hirdetik ki az eredményeket. 

A francia sajtó idegességgel néz a vasárnapi 
birodalmi gyűlési választások elé. Az egész köz-
vélemény izgatottan várja, sikerül-e a német jobb-
oldali pártok beharangozott »áttöré?e«. A jobb-
oldali sajtó dühös kirohanásokat intéz a német 
nacionalisták ellen és azt irja, hogy a vasárnapi 
választások a rev'áns jeqtjében folynak le. 

— Gyerünk, emberek. De hát hová menjünk? 
Van-e még itt valami part a környéken? 

Hinkó Andrást szemmel láthatóan feszélyezte 
egy kicsit a dolog. Örült, hogy veszett fejszének 
legalább a nyelét a kezembe adhatja. 

— Itt a vályogosban megpróbálhatnák igazgató 
nrék... 

Meg is próbáltuk, rá is találtunk hamarosan 
egy szakasz hunra, ahogy azokat feszegetjük, arra 
jön egy kis-zombori magyar, bizonyos Varga Sán-
dor nevezetű, azt mondja, az ő földjén is ugyan-
csak hányja ám ki az eke a csontokat. 

— Segithetnénk-e az ekének? 
— Akár holnap. 

Ott meg jazigokat találtunk s azokkal még ké-
szen se lettünk, mikor a Pásztor-nemzetség tette 
tiszteletét. Már csak azt a csúfságot ne tegyük 
velük, hogy az ő földjüket kihagyjuk. Nekik is 
szót fogadtunk s ott találtuk meg eddig a leg-
nagyobb gepida-temetőt. Aztán Sándor István 
ajánlta fel a földjét, abból meg Szent László 
szekercés hadi népét szedtük ki. .lőttek ar Imriek, 
a Naszradik, a Matuszkák, a Husztikok. a Juho-
sok, a Gulácsiak s mind azzal kínálta a telkét, 
hogy ott még különb csontvázak vannak, mint a 
szomszédén. Csakugyan meg is találtunk Itt min-
dent, amit egy régész kebel megáhithat, kőkort, 
bronzkort, népvándorlást. A mult hét szombatján 
éppen valami bronzkori katlant bontogattunk, ami-
kor azt mondja egy surbankó legényke a nézelő-
dők közül.' 

— Ne itt kutakodjanak, ha valamit találni akar-
jak, hanem az én nagyapám földjén, mert ott 
még lovas huszárok is tartózkodnak a tanya ud-
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amit nyújt, az : zene! 
Hiangtisztasága töké-
letes, minősége kiváló. 

Könnyen kezelhető. 6-12-10 
havi részletre beszerezhető, 

A Szegedi Fészek Klub októberben 
megrendezi a magyar képzőművészek 

első vidéki reprezentatív kiállítását 
Október 19: a művészetek napja — Minden felentős magyar művész részt vesz 
a szegedi kiállításon — Heller Ödön, Károly! Lajos és Szőri lózsef emlékkiállítás 

s szavalat. A matinék végleges műsorának (A Délmagyarország munkatársától.) Októ-
ber 19.-én az idei szezon prológusa gyanánt 
olyan nagyarányú művészi esemény játszódik 
le Szegeden, aminő még se ebben a városban, 
se a vidék egyetlen más városában soha elő 
nem fordult. A Fészek Klub ugyanis az idén 
ősszel megkezdi alapszabályszerü programjá-
nak teljes megvalósitását és ezt a munkássá-
gát bevezeti azzal, hogy 

október 19.~én megrendezi Szegeden 
a művészetek napját 

az eddig itt tapasztalt arányokat messze meg-
haladó módon. A minden izében teljesen kész 
terv szerint délelőtt tiz órakor több helyiség-
ben matiné kezdődik. Mindegyik matinén lesz 
bevezető beszéd, művészeti kérdésről előadás, 
amely 15—20 percig tart Zene- és énekszám 

varában. 
-- Ki a te nagyapád? 
— Kis János. Itt a tanyája csak két kilométer-

nyire. 
Mire másnap reggel odamentünk, már ott volt 

az egész Kis-család. Kis János, Kis Ferenc öreg 
testvérek, Kis Tamás, a János fia, Kis Lajcsi, 
a Tamás fia. Alig két araszt, d>b már ásóval döf-
ködte a földet 

— Itten van mind a hájom koponyája a hu-
szájnak. 

Égy hét alatt negyven sirt ástunk fel a Kisek 
földjén. Olyan temetőt ami még eddig hiányzott 
Kis-Zombor ősi mappájáról: avar lovasokét. Most 
már csak a tanvaház van hátra s a Kisekben 
olyan nagy az érdeklődés, hogy még a szobák 
földjét is szeretnék fölásatni velem. Egyre azt 
hajtják, hogy ott van a v e r m é s ü k az avarok-
nak, nagyon kár azt ugy hagyni... 

Hát ezért marad én. nekem Kis-Zombor halálos 
holtomig nevezetes hely. Nem azért, mert itt 
csak ugy polyogtak a mindenféle nációk az ős-
időkben. Ez igy van mifelénk, Szegeden is. Ha-
nem azért, mert ma itt olyan nemzedék lakik, 
amely kényszerítés nélkül, a maga jószántából 
kezére jár a szegedi muzeumnak, amelyhez pe-
dig neki semmi köze. 

Itt, ugy látszik, eretnek az egész kis-zombori 
náció. Az ortodox hitet, amelyiknek az a kré-
dója, hogy »minek az mán mögént?*, itt csak az 
egy Hinkó néni tartja, de ha az Isten még soká 
élteti, tán ő is megtér. 

Természetesen csak akkor, ha nincs benne sze-
gedi vér. Mert ha van, akkor én sose ásathatom 
meg a Hinkóék földjét 

összeállítása és a szereplőknek a kiválogatásai 
és felkérése most van folyamatban. A Fészelá 
Klubnak gondja lesz, hogy valamennyi matinéi 
a legnagyobb érdeklődést keltse és eredmé-
nyesen szolgálja 

a művészetek népszerűsítésének 
nagy célját. 

A matinékra belépődíj nem lesz, 

a helyiségekbe azonban mégis csak be lépd 
jeggyel lehet bemenni és e célból a látogató^ 
kat olyan módon szervezi meg a klub, hogyj 
egyesületek, intézetek utján eselleg más med <n 
is mindenki hozzájuthasson az igényelt hely* 
hez. A Fészek Klub nagy súlyt helyez arra, 
hogy a tisztviselők, a kereskedelmi alkalma* 
zottak és a munkások legszélesebb rétegei be* 
juthassanak és megjelenhessenek ezeken a 
matinékon és ezért egyik legelső feladatának 
tekinti azokhoz a társulatokhoz és vállalatok* 
hoz fordulni, amelyek révén megagitálhatial 
a kulturaterjesztő előadások részére ezekal 
a társadalmi rétegeket is. A Fészek Kluti 
máris gondoskodott arról, hogy helyiségbea 
ne legyen hiány. A város hatósága a színházat, 
a mozirészvénytársaság pedig a Belvárosi, 
Korzó- és Széchenyi-mozi helyiségeit bocsáj* 
totta rendelkezésre. 

A terv szerint a matinék 11, negyed 12-kot 
végződnének és a matinékról a Fészek Khiti 
vezetősége, az előadók és természetesen a kö* 

Fordulton bizalommal Szeged 
legrégibb rádiá-
szakiiEefébezü 

18 havi réfzletre 
kaohalja 
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rádiókészülékeket és alkatrészeket! - Di j ta 'an, 
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D e u t s c h A l b e r t 
rádió és villamossági vállalatánál 
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