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közben megfogta a sodronyt és a kővetkező pil-
lanatban eszméletlenül vágódott el a vizben. A 
mentőorvos hossza életmentési kísérlete ered-
ménytelen maradt, mert az ismeretlen 55 év kö-
rüli ember maghalt. 

Pestszenterzsében hatalmas vihar vonult végig. 
A' vihar végén jégeső is esett. A villanyvilágítás 
a város (lágyrészében szünetel. A villamosközle-

kedés Budapesttel fennakadt. 

Rákospalotán a délutáni erős szélvihar fákat 
és kerítéseket tépett ki. A villanyvilágítás szüne-
telt, mert a vezetékeket elszakította a szél. 

Újpesten a sz^da délutáni vihar nagy káro-
katofcozott. Tizenöt ház beomlott. Az újpesti* 
Duna-parton sok csónakot elszakított a mólótóL 
a vihar ereje. 

Figyelje dömping á ra inka t ! 
Jó m l n t f s é g U cipők már a következő órakéri kaphatók: 

EHmam P L E L 6 P 

E Ü b s ® 
•9 Kossuth Lafo* sugárul O. 

II magyarok vezetöhelyzeliiket megtartották 
a diákolimpiász ötödik napján is 

Budapest, augusztus 14. A főiskolai világ-
bajnoki játékok során szerdán délelőtt meg-
kezdődött a Műegyetemen a párbajtőr csapat-
verseny selejtező mérkőzése. Magyarország 9:7 
arányban győzte le Egyiptomot, Németország 
pedig 9.5:5.5 arányban- A döntő első forduló-
jában Franciaország csapata 11:5 arányban 
győzte le Csehszlovákiát, mig Németország 
csapata 9.5:6.5 arányban Magyarországot. A 
Magyarország—Csehszlovákia 9:7, Franciaor-
szág—Németország 10.5:5.5. Hátra van még a 
magyar—francia mérkőzés. 

A főiskolai játékok során a párbajtőrcsapat-
verseny döntőjében Magyarország 9:7 arányban 
győzte !e Csehszlovákiát. 

1935. évi főiskolai párbajtőr vivócsapat vi-
fághajnoka Franciaország, 2. Németország, 3. 
Magyarország, 4. Csehszlovákia. 

Szerdán délután toronvugró versenyt tartot-
ták meg. Világbajnok: Wieband (Németország) 
110.82 ponttal. 2. Niemelainen (finn) 109.38 
ponttal, 3. Hídvégi (magyar) 106 ponttal, 4. 
Hódi (magyar) 103.06. 

Ezután került sor az 1500 m. gyorsúszás ^ló-
futamaira. Az első előfutamban I. Lengyel 
(magyar) 21:19.4, A második előfutamban 1. 

Pleplár (magyar). 
A zivatar után jó husz percbe telt, amikor a 

zivatar és vihar elvonult és áttértek a 100 mé-
teres hátúszás döntőjére. Világbajnok Pesfod 
(angol) 1:11.8 p- Főiskolai világrekord. 2. Bics-
kei (magyar), 3. Gombos (magyar). 

Szerdán délután zuhogó esőben bonyolítot-
ták le a Császár-uszodában a még hátralevő 
vizipólómérkőzéseket. A magyar csapat nagy 
fölénnyel bánt el ellenfelével es klassziskülőnb-
séggel, pontveszteség nélkül nyerte meg a vi-
lágbajnoki cimet Eredménvek: Magyarország 
—Csehszlovákia 6:0 (4:0), Németország—Ausz-
tria 3:2. 1935. évi főiskolai vizipólóvilágbaj-
nok: Magyarország 6 pont 26:1 gólarány. 

A kosárlabdamérkőzések eredményei: Lett-
ország—Magyarország 45:25 (14:11. 

A tenniszversenyek eredményei a követke-
zők: Férfi egyesben Trinzin (francia)—Zahle 
(dán) 6:8, 6:2, 6:4, 6:4. Dallos (magyar) győz 
Tharvad (egviptom) ellen. 

A VI. főiskolai világbajnoki játékok pont-
verseny állása az ötödik versenynap befejezé-
se után a következő: 1. Magyarország 238 pont-
tal, 2. Németország 164 ponttal, 3—4. Francia-
ország és Csehszlovákia 34 ponttal. 

Mátyás király igazgyöngyös palástja 
és Mária Terézia miseruhája 

az alsóvárosi zárda muzeumában, amely rövidesen megnyílik 
a közönség számára 

jéidött 

A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
iőtt meghitt háziünnepség keretében nyílt 

meg az akóvároei templom muzeuma, amelyet 
nemrégiben P. Galambos Imre nagy hozzáértés-
sel átrendezett. A muzeum megnyitásán részt-
vett Bárányi Tibor főispán, dr. Pálfy József pol-
gármester, dr. Hunyadi-Vas Gergely országgyű-
lési képviselő, dr. Szivessy Lehel ügyvéd-kormány-
főtanácsos, dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár, 
Körmendy Mátyás, az ipartestület elnöke, dr. Sze-
kerke Lajos tb. tiszti főügyész, több törvényható-
sági bizottsági tag és néhány külföldi újságíró is, 
akik a szabadtéri játékok alkalmából jelenleg 
Szegeden időznek. 

A vendégeket P. Schneider Vencel alsóvárosi 
plébánoe-házfőnök üdvözölte, majd dr. Pálfy Jó-
zsef polgármester, a kegyúr váro6 képviselője 
rövid beszéddel megnyitotta a muzeumot. Ide-
genforgalmi szempontból is nagy jelentősége van 
annak, hogy az alsóvárosi kolostor ritka értékű 
muzeális kincseit a nagyközönség számára is 
hozzáférhetővé tették. Örömének adott kifejezést, 
hogy Szeged nevezetességei az alsóvárosi kolos-
tor muzeuma révén ismét szaporodtak. 

Páter Galambos ezután végigvewtte a meg-
jelenteket a muzeum termein. A kolostor folyosó-
részeit alakították át a muzeum céljaira. Vitrinek-
ben helyezték el az értékes tárgyakat, okiratokat 
és kegyszereket, amelyeknek eredetét Páter Ga-
lambos ismertette. A bejáratnál van 

egy fafaragású ajtó, 
amely szintén muzeális értékű. Az ajtó felső 

tábláján a Krusztuöt-kiozó eszközök láthatók, alul 

pedig Assisi Szent Ferenc térdeplő alakja és az 
1756-os évszám tűnik fel. Faragta P. Gráf Antal. 

Vitrinben van elhelyezve a muzeum legértéke-
sebb tárgya: 

Mátyás király palástja. 

1465-ben, amikor Mátyás király Szegeden időzött, 
a palánki templom ajtajában levetette igazgyön-
gyökkel kirakott selyempalástját azzal, hogy oki 
a templomba belép, minden/ti egyformán vallá-
sos, jámbor embernek számit és őt sem iU<ih 
meg a diszes palást. Később azután Mátyás király 
a templomndk adományozta a drága palástot. 
Értékét akkor 60.000 forintra becsülték, mai ér-
té/ce szinte felbecsülhetetlen. 

A török megszállás idején a palást a francis-
kánusokhoz került, 1762-ben két sor igazgyön-
gyöt fejtellek le a palástról és ebből fizették 
ki az uj orgona árát. A palástban a következő 
hímzés olvasható: Auxiliatrix Szegediensis 1773. 

Igen crtékes a 

Mária Terézia miseruha 

is, amely több darabból áll és a disjas hímzésű 

darabokat Mária Terézia varrta Udvarhölgyeivé, 
együtt. A királynő miseruhája először a pre-

montreiek kolostorába került, a rend fekte/tatása 1 

után az értékes tárgyakat elárverezték és ezalka-

lommal Ábrahám Ferenc Mária Te. ézia mi»&-

ruháit megvásárolta a szegedi feretícrendi zárda 

számára. 

A múzeumban helyezték el a kolostor énekes-

könyvét a régi íróasztallal együtt. Az énekes-

könyv betűi ujjnyi nagyságúak és olyan nehéz a 
kötet, hogy egy ember alig birja felemelni, ős-
nyomtatványok, kézzel irt imakönyvek, a törők 
megszállás korából származó okmányok, a szegedi 
basák levelei és II. Rákóczi Ferenc seregéről! 
való eredeti feljegyzések teszik még értékeasl 
az alsóvárosi kolostor most megnyitott múzeumát. 

II 48 órás munkahét 
és a minimált órabérek 

Lájer Dezső előadása a Munkásolt honban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán este a Munkásotthon zsúfolásig megtelt I 
nagytermében L á j e r Dezső párttitkár tartott 
ismertető előadást a 48 órás munkahétről és 
a minimalizált munkabérekre vonatkozó leg-
újabb rendelkezésekről. Bírálta a rendeletet es 
kifejtette, hogy egyes pontjai könnyűszerrel 
kijátszhatók a munkások ellen. Fontos, hogy 
a munkásság feltétlen ragaszkodjék a rende-
letben biztosított jogaihoz, csakis igy lehét 
biztosítani, hogy a munkaidő szabályozására 
vonatkozó rendeletet pontosan végrehajtsák. A 
legértékesebb része a rendeletnek az, amelv a 
48 órán felüli túlórák díjazásáról intézkedik. 
A túlórákért 25 százalékos munkabértöbblet jár, 
de arranézve nincs intézkedés, hogy a 48 órán 
tul a túlóráztatásokért progresszive emelked-
jék a százalékos munkabértöbblet is. Abban re-
ménykedik a munkásság — állapította meg 
Lájer Dezső —, hogy a túlórákért fizetendő 
25 százalékos munkabértöbblet majd arra In-
dítja a munkaadókat, hogy a túlóráztatások' 
helyett szaporítsák az üzemben dolgoztatott 
munkások számát. Első lépésnek tartja Lájer 
a munkabérek minimálásánál, hogy a szegedi 
asztalosipari munkásság körében akciót mdit-
tanak a munkabérszerződések megkötésére. 

Lájer Dezső ezután pontról-pontra foglal-
kozott a 48 órás munkahétre és a minimált 
munkabérekre vonatkozó kormányrendelettel. 
Utalt arra, hogy a nyomdászok és a mintaasz-
talosok körében már nincs szükség a 48 óráa 
munkahét és a minimált munkabérek beveze-
tésére, mert szervezettségével ez a két szakma 
már hosszú évekkel ezelőtt kivívta magánalc 
ezeket az előnvöket. Végül a szervezettség fon-
tosságára és előnvére hívta fel a nagygyűlés 
hallgatóságát,-tuiiely a közel másfélórás elő-
adást hosszantartó tapssal fogadta. 

A nagygyűlés B e r n á t h József zárószavá-

•a l ért véget, ^ 

II fürdés áldozata ( 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdám 

délután a fürdés áldozata lett Sánta Margit 9 éves 
Szőregi-ut 342. szám alatt lakó kisleány. A kis-
leány több társával együtt a Tisza ujszegedi ol-
dalán, az úgynevezett első kőgátnál fürdött. Ezért 
a helyen nem mély a Tisza és a kisleány eroiatl 
jobban bemerészkedett a vizbe és igy történt, 
hogy az ár elkapta. Nyomban segítségére siettek!* 
a kisleány azonban elmerült a hullámokban. HoJV 
testét még nem találták míg. 

Könnyen végzetessé válható baleset áldozata letf 
Árki Ilona 16 éves Somogyi-telepi leány, aki « 
Sárgánál fürdött. Arki Ilona barátnőivel játsza-
dozott, fejest ugrott a vizbe, eközben aronbari 
beleütötte fejét egy kiálló gerendába. Az ötéi 
következtében a feóny elmerült, de kimentették 
és a mentők a sebészeti klinikára vitték. AUapott 

^ ^ í j j L ^ 3 -' 

Vértes szénkereskedelmi 
résiTénytároaség 

Szeged, Boldogasszony zugárut 17, 
Telefon 19-58. 

Fióktelep Baja, Ferenciek 
Telefen 52. 

Tatai tojásbrikett, préselt 
kokszbrikett, tatai szalon-

szén, borsodi szenek, 
budapesti és szegedi 

elsőrendű gázkoksz, tűzifa 
Ipari szén szeszgyárak, téglagyárak, gőzmalmok* 
meiSgazdasági üzemek részére eredeti bánya Irako" 

Eladás nagyban és kicsinyben házhoz szállítva-


