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íéda haláia 
Csütörtök este hosszú szenvedés 
után egy pesti szanatóriumban 
meghalt Diósy ödön Sándor-
ne, született Brüll Adél, Ady 
Endre sorsának elindítója, 
aki Nagyváradon meglátta és 
Párísban korszakká, történe-
lemmé formálta Ady életét és 
költészetét. 

Nagy szenvedések, nagy regények hősnője 
éís egy nagy irodalmi kor Paradicsoma tünt el 
ebből a tiinő életből: — Beatrice Ady életé-
ben, a legszebb magyar rimek királynője. Léda 
halt meg egy pesti szanatóriumi ágyon, aki már 
régen áhítatos örök fény az uj lira áhítatos re-
gényében. Tizenöt évvel Ady temetőt hajója 
után most elvitték a vitorlák az örökké élő 
asszonyt, akinek élete már életében legendává 
és himnusszá szárnyalt... Egy virágot a 
pamlagon hagyott... — és ez a virág 
benőtte a legillatosabb kertet Dalol a ten-
geré« adalol a mult... — a múlt, amely 
nem múlik; a dal, amely tovább szárnyal is-
meretlen messzeségek és örökké élő szépségek 
felé. Szobrok összetörhetnek, selymek szétsza-
kadhatnak, kapcsok elpattanhatnak, — de szép-
ségek, álmok, felhők és rimek: soha. Tizenöt év 
után a másik hajó is eltűnt a sirok és keresztek 
végtelen hullámain, de a Léda hajója itt hur-
rázik az Ady-rimek végtelenségén. És a rimek 
elöntik a fakó partokat és megöntözik a leg-
égőbb virágokat Az Ady-kertben a királynő jár, 
aki az álmok ünneplő fátyolával takarja be 
legszebb könnyeinket Dalol a tenger és dalol 
a mult... (v. gy.) 

MÁKOS H Í R E K 

— Zenedélután. A Szeged Zsidó Ifjúsági könyv-
tár vasárnap délután fél 6 órakor a zsidó hitköz-
ség dísztermében zenedélutánt rendez Buchhalter 
Rózsi, Grósz Éva, Havas Klári, Pick Lőtte, Szé-
.kely Kató, Bálint István, Erdélyi István, 
Gábor Miklós, Győri István, Lénárd Pál 
és May Ferenc szereplésével. Belépődíj nincs, ven-
dégeket szívesen látnak. 

— Egészségtani előadások. Szombaton este 6 
órakor dr. J e n e y Endre egyetemi tanár tart 
előadást a népművelési bizottság egészségügyi 
előadássorozatának keretében „Állatkísérletek 
jelentősége a betegségek okainak kutatásá-
ban" cimen. Az előadást az első számú vegy-
tani intézet tantermében (Templom-tér) tart-
ják meg. 

— Az ipartestület vegyesipari szakosztálya, 
melybe a droguisták, fényképészek, fogtechnikusok, 
nyomdászok és könyvkötők tartoznak, tegnap este 
tartották jelölő ülésüket. Megválasztották az ipar-
testület elöljáróságába Rácz Antal lapkiadó, el-
nököt S e gé s v áry Dezső droguistát és Auer 
Lajos fényképészt 
— Tengerészbál a „Dolgozó Nők" könyvtára 

|avára február 3-án. Felvilágosítás a klubban (Ke-
lemen-ucoa 11.) este 7—8. 184 

Gyerüiekhoftfestet 
fogtak ki *a Tiszáfiil 

(A Délmagyarország munkatársától.) 
Pénteken este jelen'.e! " " rendőrségnek, 
hogy Tá ré kötelében a Tiszából egy gver-
mek holttestét fogták ki. Való linülegtöbb 
nap óta lehetett a vizben. A nyomozás 
megindult 

500 sváfci francért: 
egyévi börtön, 1500 márka 

(Dudapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Berlinből jelentik: A berlini devizabiró-
ság Schiveigert Jakab építészmérnök, volt 
magyar, jelenleg jugoszláv állampolgár 
ügyében rendkivül szigorú ítéletet hozott. 
Schweigert a bíróság egyévi börtönre és 
1500 márka pénzbüntetésre ítélte, mert 
nem jelentett be egy 500 svájci frankot 
íkitevő svájci-követelést. 

A makói hagjmaszíodíkátus igazgatója, Grüner 
Imre Londonban tartózkodik az angliai export 
ügyében. Pénteken telefonértesítést küldött, amely 
szerint az elhelyezési lehetőség az utóbbi napok-
ban csókkenést mutat ugyan, az árnivó azonban 
javult. Ennek alapján módja van a szindikátusnak 
a vásárlási árat emelni. Grüner igazgató értesí-
tése alapján szombaton reggeltől 50 fillérrel, 5 
pengőre emeli a szindikátus a hagyma vásárlási 
árát a makói piacon. A vásárlandó mennyiségben 
azonban kifejezésre fog jutni az angol piac kor-
látolt felvevőképessége. 

Az adónemfizetés is ok a védettség megszünte-
tésére. A városi adóhivatalba most érkezett meg 
a védet ¡bírt ok ok adófizetési kötelezettségére vo-
natkozó rendelet magyarázata. A magyarázat min-
denekelőtt megállapítja, hogy az adó nemfizetése 
okul szolgálhat a védettség megszüntetésére. Esze-
rint ha a védett birtokos nem tesz eleget a tör-
vényben előirt adófizetési kötelezettségének, ugy 
az adó esedékességét követő hónapban fel kell 
hívni mulasztásának a pótlására, amennyiben -en-
nek sem lenne eredménye, ugy az adóhivatalnak 
kérelmet kell a biróság elé terjeszteni a védettség 
megszüntetése érdekében. Egyebekben a makói bí-
róságon — mint közöltük —, már megkezdődtek a 
védettség megszüntetésére irányuló perek tárgya-
lásai. Az eddig letárgyalt pereket a január else-
jén esedékessé vált kamatfizetési kötelezettségek 
elmulasztása cimén indították a makói bankok s 
ezekben a perekben a biróság helyt adott a pénz-
intézetek követelésének, kivévén azokat az esete-
ket, amikor a védett birtokos a per tárgyalása 
előtt eleget tett fizetési kötelezettségének. 

Reviziós gyűlés a gazdasági egyesületben. Va-
sárnap délután 5 órai kezdettel reviziós gyűlés 
lesz a piakói gazdasági egyesületben. Dr. Kovács 
Károly a revizió jelentőségén tul a revízió kér-
désének jelenlegi állapotát akadályait és kilátá-
sait fogja ismertetni. 

Elitélték a gyürütolvaj eipéezsegédet. Megírtuk, 
hogy a rendőrség elfogta Hegedűs Andor oi-
pészsegédet aki Mészáros Sándor Aradi-ucca 28. 
szám alatti lakostól ellopott két értékes gyűrűt és 
néhány pengő készpénzt. Hegedüst ma lopásért 
vonta felelősségre a makói járásbíróság s ezen a 
cimen 15 napi fogházra ítélte. A büntetés jogerős 
és Hegedűs nyomban megkezdette annak kitöltését 

Három év múlva derült ki egy csanádpalotái 
gyilkosság. A csanádpalotai csendőrség őrizetbe 
vette Erős Ferenc 42 éves tanyai gazdálkodót, 
aki három évvel ezelőtt meggyilkolta 65 éves nagy-
nénjét özvegy Kószó Istvánnét. Az öreg asszony 
évekig Erősék tanyáján élt, három évvel ezelőtt 
azután nyomtalanul eltűnt. Egy héttel ezelőtt név-
telen levél érkezett a osendőrségre, amelynek írója 
arra hivta fel a csendőrség figyelmét, hogy az 
öreg asszony nem költözött el Palotáról, hanem 
meggyilkolták és elásták az egyik fa tövébe. A fel-
jelentés ügyében nyomozás indult a megjelölt fa 
körül felásatták a földet s alig pár ásónyomnyira 
valóban találtak egy női csontvázat A lelet alap-
ján most már vallatóra fogták Erős Ferencet, aki 
beismerte, hogy három évvel ezelőtt ő tette el láb 
alól nagynénjét Mint vallotta: együtt dolgozott a 
mezőn az asszonnyal, munka után, amikor este ha-
zafelé indultak, mindig házsártos természetű nagy-
nénje veszekedni kezdett, mire 6 a kezében levő 
kapával fejbevágta. Az ütés olyan erős volt hogy 
nagynénje nyomban szörnyet halt Azután gödröt 
ásott a fa tövében és abban elhantolta az öreg-
asszony holttestét. 

— Idegenvezetői tanfolyam Szegeden. Szeged 
város idegenforgalmi hivatalának és az Iskolán-
kivüli Népművelési Bizottságnak megbízásából a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma idegenve-
zetői (városismertető) tanfolyamot rendez. A tan-
folyam ingyenes, hat hétig tart, hetenkint kétszer az 
iparostanonciskola épületében este fél 8 és fél 9 
között A felvehető hallgatók száma 60. Előnyben 
részesülnek azok, akik egy vagy több idegen nyel-
vet szóval és írásban tökéletesen birnak. A tanfo-
lyam vizsgálattal fejeződik be és a tanfolyam si-
keres elvégzéséről a hallgatók bizonyítványt kap-
nak. Dijazott idegenvezetők alkalmazásánál a vá-
ros előnyben részesiti azokat akik a tanfolyamot 
sikerrel elvégezték. Jelentkezni lehet a Népműve-
lési Bizottság titkári hivatalánál (Ferenc József 
rakpart 7.), naponta 9-től l-ig. 

— Egó előadása a Munkásotthonban. 22-én, hét-
főn este 7 órakor dr. Rózsavölgyiné egó, a kiváló 
írónő „Jó gyermek, rossz gyermek — jó szülő, 
rossz szülő" cimen tart előadásul 

Idegenforgalmi bizottság 
CsongrÉdiuiegyében 

Szentesről jelentik: Szombaton megalakul 
Szentesen a megyei Idegenforgalmi Bizottság. 
Elnöke dr. C s e r g ő Károly alispán, alelnöke 
dr. N é g y e s s y Imre, Szentes polgármestere 
lesz. A bizottságban képviseletet nyer vala-
mennyi foglalkozási ág és bevonják a munká-
ba a sajtó képviselőit, a muzeumot és a szen-
tesi iparművészeket. Áz alakuló ülésen részt-
vesz F a b i n y i Tihamér kereskedelmi minisz-
ter, aki — mondja a szentesi jelentés — is-
mertetni fogja a Szentessel kapcsolatos hivata-
los idegenforgalmi terveket. Szeged idegenfor-
galmi mozgalmai iránt a kereskedelmi minisz-
ter, sajnos, eddig nem mutatott érdeklődést 

— Megharapta a ló. P á l f l Gyula 24 éves ko-
csist pénteken délután a Kertész-téglagyárban egy 
ló megharapta. A mentők részesítették első segély-
ben, miután sérülése nem volt súlyos, a helyszí-
nen hagyták. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 

2277—1934. sz. V2 

Versenytárgyalási hirdetmény 
A Mars-tér északi felén, a teret környező, azt 

átszelő és a térre betorkoló uccák burkolására, 
valamint az ezzel kapcsolatos egyéb munkák 
vállalatba adása érdekéből az 1934. évi február 
hó 20-án délelőtt 10 órakor Városháza széképü-
let tanácstermében nyilvános Írásbeli verseny-
tárgyalást tartunk s a beérkezett zárt ajánlato-
kat ugyanezen a helyen nyomban fel fogjuk 
bontani, az ajánlattevők, vagy igazolt képvise-
lőjük jelen lehetnek. 

Versenytárgyalási hirdetés, ajánlatürlap, 
vállalati szerződés, általános versenytárgyalási 
feltételek, általános vállalati feltételek, külön-
leges feltételek és ajánlati költségvetés minta, 
valamint a tervek a hivatalos órák alatt a vá-
rosi mérnöki hivatalban (Széchenyi tér 11, II. 
em.) megtekinthetők és ugyanott e nyomtatván 
nyok 5 P, azaz öt pengő költségmegtérités el-
lenében beszerezhetők. 

Csakis ezen nyomtatványok felhasználásával 
készült szabályszerűen kiállított, aláirt, zsinórh 
ral összefűzött és pecséttel lezárt sértetlen bo-
ritékben lehet ajánlatot tenni és azt közvetle-
nül, vagy posta utján a jelzett időig a városi 
iktató hivatalba (Széchenyi-tér, földszint 14, 
sz.) kell benyújtani. 

Áz ajánlatot Szeged sz. kir. város polgármes-
terének kell cimezni és „Ajánlat a Mars-térnek 
2277/1934. sz. versenytárgyalási hirdetésben ki-
irt munkálataira" felírással kell ellátni. 

Ajánlatot lehet tenni az összes munkákra, 
vagy a kiirási müvelet ajánlati költségvetésé-
nek I.—IX. sorszámai alatt felsorolt csoport-
munkák bármelyikének ősszmunkáira. A város 
fenntartja azon jogát, hogy a beérkezett aján-
latok közül árakra való tekintet nélkül, szaba-
don választhat, egyes csoportokat egyáltalán 
ne adjon vállalatba, a munkát több vállalkozó 
között megoszthatja, esetleg valamennyi aján-
latot mellőzi, vagy a munka végrehajtásáról 
más módon gondoskodik. Jogában áll tehát a 
városnak a vállalkozó ajánlatát csak részben 
elfogadni, illetve azt a vállakozót, aki az össz-
szes munkákra, vagy több csoportra nyújtott 
be ajánlatot csak egy csoport, vagy egyes — az 
ajánlatból kiválasztott, — csoportok munkái-
nak végrehajtásával megbízni. Az a vállalkozó, 
aki csak az általa benyújtott összes ajánlatok 
elfogadása esetén hajlandó a megbízást vállal-
ni, illetőleg elfogadni, köteles ezt az ajánlatá-
ban külön feltűntetni. 

A vállalati összeget a feltételek szerint hite-« 
lezni kell. 

A munkálatokra csakis azok pályázhatnak, 
akiknek az előirt törvényes képesítésük meg-
van. Ennek hiányában a vállakozó köteles 
ajánlatában megnevezni azt az egyént, akinek 
megvan a szükséges képesítése és aki a munkái 
ténvleg végre fogja hajtani. 

Az általános feltételek 6-ik pontjában előirt 
összegű bánatpénzt 1934. évi február hó 19-ért 
déli 12 óráig közigazgatási letétpénztárunkba 
be kell fizetni és az ezt igazoló letéti nyugtát 
az ajánlathoz csatolni. 

Egyebekben a Közszállitási Szabályrendelet 
előirásni az iránvadók. 

Az aiánlattevők a végleges döntésig kötele-^ 
zettségben maradnak. 

Szeged, 1934. január 19-én. 
Dr. PALFY JÓZSEF, 

fa. polgármester. 


