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HireK 
Az idő 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 25.2, a legalacsonyabb 13.8 C. A barométer 
adata nuiifokra és tengerszintre redukálva 
reggel 759.3, este 759.3 mm. A levegő páratar-
talma reggel 82, délben 59 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 1—4. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Élénk északnyugati szél, 
több helyen záporeső, keleten esetleg ziva-
tar. A hőmérséklet nyugaton már alig vál-
tozik, keleten sülyed. 

— A tifuszfront. A főorvosi hivatal legújabb 
kimutatása szerint á tifuszmegbetegedések szá-
ma elérte a 209-et, a haláleseteké a 12-őt. Az 
utolsó haláleset szeptember 15-én történt. A 
megbetegedések számának csökkenéséből azt 
következteti a főorvosi hivatal, hogy az idei 
megbetegedések és halálesetek száma nem éri 
el az 1932. évi számokat, pedig eleinte ugy lát-
szott, hogy a helyzet súlyosabb lesz, mint bár-
mikor volt. 

— Az inségbizottság megkezdte tanácskozá-
sait. A város népjóléti ügyosztálya által kikül-
dött négves bizottság, amelynek tagjai B a k ó 
László. M e s k ó Zotlán, P a p Róbert és T ó t h 
Imre, kedd délelőtt megkezdte az idei inségak-
ciók előkészítését. A bizottság letárgyalja a 
szellemi inségmunkások foglalkoztatásának ter-
vezetét, a napközi otthonok, az ellátásért való 
foglalkoztatás kérdését és a szükségmun-
kák programját. A tárgyalás valószínűleg '5bb 
napig eltart, az eredményt azután beielentik a 
rövidesen összehívandó néoíóléti bizottságnak, 
amely a szeptemberi közgyűlés napirendié szá-
mára dolgozza ki a szükséges előterjesztése-
ket. 

PYTHIA 
szombaton fogad utoljára 
<d. e. 11—12, és d. u. 5-7 közöli 

Kálvária ucca 2. s/.) 

— Halálozás. Súlyos csapás érte A n t o s 
Kálmán orgonaművészt- Édesanyja, özv- A n-
t p s Károlyné. született Liditenberger Fran-
ciska hosszú betegség után Körmöcbányán 
meghalt- Az úriasszony ismert költőnő volt. 
több mint kétszáz költeménye jelent meg köte-
teiben- A mélyen sújtott művész iránt általános 
részvét nyilvánul meg- — L ő w i n g e r Fülöp 
volt utazó, hosszú betegeskedés után 73 éves 
korában elhunyt- Temetése pénteken. 20-án 
délelőtt fél 10 órakor lesz a zsidó temető cin-
terméből-

— A szegedi zálogházak felülvizsgálása. 
Szerdán Szegedre érkezett dr. K r i z s á k Fe-
renc miniszteri tanácsos a kereskedelmi mi-
nisztériumból, hogy a zálogházak adminisztrá-
cióját felülvizsgálja. Először a Kézműves 
Banknál, azután a városi zálogházban tett lá-
togatást a miniszteri megbízott, aki a vizsgá-
latról a miniszternek készit jelentést. Krizsák 
miniszteri tanácsos mindkét zálogházban min-
dent rendben talált. 

— A férj, a feleség és a kés. Jelenleg is élet-
veszélyes állapotban fékszik a közkórházban az 
a kisteleki fiatalasszony, akit kedden reggel 
súlyos szúrt sebekkel szállítottak be Szegedre-
Szerdán délelőtt magához tért. a vizsgálóbíró 
kihallgatta- A fiatalasszony elmondotta, hogv 
férje- Kriván József volt a tettes- Férjével nem 
a legjobb viszonyok között élt- Két apró gye-
rekük van. de a férje nemsokat törődött a 
családdal- Állandóan ivott, hétfőn is ittasan 
tért haza- Amikor férjét uiból ilyen állapotban 
látta, roppant elkeseredett és elhatározta- hogv 
elhagyja férjéi, bejön Szegedre szolgálni és 
amit keres- azt a gyerekek nevelésére fordítja-
Közölte a dolgot a férjével, aki dühös lett- kést 
rántott és a hátába, mellébe szúrt- Kriván .T5-
ssífot a kisteleki csendőrség őrizetbevette-

I Jugoszláviai magyar 
ujságiró jubileuma 

| A szabadkai N a p l ó szerkesztősége családias 
I melegségü ünnepet rendezett főszerkesztője, 
; F e n y v e s Ferenc dr. tiszteletére abból az al-

kalomból', hogy Fenyves most töltötte be életének 
50-ik, újságírói pályájának pedig 30-ik évét. A 
szinte már hetekre és hónapokra tagozódó jubileu-
mok világában fokozott jelentősége van a szabad-
kai ünnepségnek, amely nem csupán három évtized 
lelkes, nivós munkáját jelenti, hanem nagyobbik 
felében az elképzelhető legnehezebb körülmények 
között kifejtett diplomáciai tevékenységet is. Ide-
át igen nehezen tudják megérteni, mit jelent el-
csatolt területen kisebbségnek lenni. A más körül-
ményeibe belehelyezkedni képtelenek szivesen sze-
retik fölényüket csillogtatni, mindenesetre lő tá-
volon kivül, egyéni elképzelésekkel anélkül, hogy 
ismernék a helyzetet s azt a rengeteg apró kö-
rülményt, a-mi síkkal inkább teszi magát az éle-
tet, mint a nagy keret 

Boídog emlékű Somlyódy István járásbirónak 
volt egy hires Ítélete, amely szinte verstémának 
kínálkozik fel. Még a bélke idején történt, hogy 
valaki ellopta egy vak koldus gramofonját szá-
mos lemezével együtt. Sokáig körözték, vagy esz-
tendő multával fogták el Erdélyben, hazahozták. 
Somlyódy aztán elitéSte egy korona pénzbünte-
tésre. 

— Enyhítő körülménynek vettem ugyanis, mond-
ta az indokolás, hogy vádlott olyan helyeken is 
megfordult, ahová magyar szó tévedésből sem ke-
rül el, hogy magyar szóra, magyar dalra tanította 
az ottani nemzetiségeket... 

Ez jut most az eszünkbe, amikor Fenyves Fe-
renc dr n°héz harminc esztendejéről emlékezünk 
meg A kisebbségi kenyér keserű kenyér, — vala-
mikor mi puhábbat nyultottunk a nemzetiségeink-
nek. Aki azonban odaát maradt, annak köteles-
sége ugyan, hogy alkalmazkodjék az uj állama tör 
vényeihez, viszont örök joga, hogy megőrizze a 
nvelvét. marrvar faját, akárminek hivják ls ezt 
diplomáciai kifejezésekkel, nemzetközi okmányok-
ban. 

Itt végzett missziót Fenyves Ferenc dr., kifej-
lesztve a régi „Bécsmegyel Naplót" (amelynek 
utóbb a jelzőjét is kénytelen volt elhagyni), a leg-
naevobb lapokkal vetekedő orgánummá, együtt 
tartva a foszladoaásra hajlamos magyarságot, 
publicistákat, szépirókat nevelve s teremtett 
olyan irodalmot, amelv kénytelen ugyan alkal-
mazkodni a fejlődés törvényeihez, de már ls biz-
tató reménységgel halad az erdélyi irodalom nyo-
mában. Abban van Fenyvesnek rendkivüli érde-
me, hogy száz és száz területet taí'ált, hogv tö-
kéletes, gyors érte-sülésü újságot adjon s érvénve-
sltsen minden érdeket a társadalmi életben, a he-
lyi politikában, a városszeretetben, a magyarság 
réjl intézménveinek fenntartásában és konzerválá-
sában, a gazdasági életben ami tüntetés nélkül és 
jogszerűen válik a magyar kisebbség javára. El-
képzelhetetlenül nehéz he?yzet ez, Scilíák és Ca-
rybdisek közt való örök hullámzás, ahol a lapel-
kobzás és beszüntetés nálunk sem Ismeretlen szirt-
iéi fenyegetik a lélek hálósát, — Fenyves Ferenc 
dr. mégis emberül megállta mindenkor a hevét. 
Eredméive pedig az, hogy a maga konelliáns 
egyéniségével összehozza az embereket, súlyos el-
lentéteket kiegyenlít, szeretetet és megértést te-
remt. 

Pompásan mutatkozott ez meg a jubileum! va-
csorán, amelyen Fenwes túlzott szerénysége kö-
vetkeztében kizárólag a szerkesztőség vett részt, 
a legközelebbi pályatársak és egvüvé tartozók, a 
délvidéki ulsáalrás és publicisztika reprezentán-
sai, összesen ötven főnyi társaság. De eljöttek 
s mondtak a '"biláris méltatásán kivül olyan sok 
•i rteM->dásukkal, megér+ésfikkel a ..Politika" és » 
,,Dnn" tekintélyes Jugoszláv lapok főszerkesztői ls 
en.berti és méltányosát a szerb-magyar közeledés-
ről, hogy ha csak a tizedrésze ls valóra váílk, az-
zal 1-. meg lehet elégedve minden becsületes enbe-
rl érz*s. 

A ritka kettős jubileum alkalmából meleg Sí-
rét' kézszoritásnnkat kfii'djük ml is egyaránt 
Fenyves Ferencnek, meg a lelki vezérlete alatt 
ál"ó kisebb.égi magyarságnak. 

csak ST'iDFFEH cnssier saiim egyen! 
Ci tm«a« i l i l * t okbM kapható. 

x Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ucca. 
— Ismertető előadás a zsidó hitközségben. A 

főünnepi imarendet ismertető előadás befejező 
folytatása csütörtökön este fél 7 órakor lesz az 
izraelita hitközség székházának dísztermében 
(Margit-ucca 20., I.). 

— Az Átmeneti Otthon építkezései. A Szeejdi 
Jótékony Egyesület választmánya tegnap dél-
után ülést tairtott, az átmeneti fiuotthon bőví-
téséről tárgyaltak. Elhatározta a választmány, 
hogy a Fiúnevelő Otthon Vásárhelyi-sugáruti 
telepén 27 méteres toldaléképületet emeltet. A 
költségek 8500 pengőre rúgnak, ennek nagyrésze 
már rendelkezésre áll, ugy, hogy az építkezés-
hez rövidesen hozzákezdenek. 

— A perzsabunda. Jelentette a Délmagyaror-
szág, hogy W e r t h e i m e r Hermina fölött a tör-
vényszék egy perzsabunda elsikkasztása miatt 
Ítélkezett. A tényállás teljessége miatt közöljük, 
hogy Wertheimer Hermina a sértett kárát megté-
ritelte, a reá kiszabott büntetést a biróság felfüg-
gesztette. 

— Testvérek vadházassága. Fehértemplom-
ról jelentik: Az itteni vizsgálóbíró eljárást in-
dított B1 a z i János és felesége, E b e r 1 e i n 
Franciska gyermekei, a 38 éves Antal és 36 
éves Teréz ellen vérfertőzés címén- A testvérek 
17 éven át élték vadházasságban és házassá-
gukból hét gyermek származott. A hét gyer-
mekből három él, a legnagyobb 16 éves, a leg-
kisebb három éves. Blázi a napokban leányával 
is erőszakoskodni kezdett, mire az elmenekült 
és a szomszédasszonyoknak elpanaszolta apja 
viselkedését. Az asszonyok jelentést tettek a 
rendőrségen, igy pattant ki az egész komple-
xum. 

M A K Ó I H I R EK 
170 vagon nemesitett búzavetőmag érkezett 

nádmegyébe. A gazdasági felügyelőség felhívására 
170 vagon nemesitett búzavetőmagot jegyeztek a 
csanádmegyei gazdák. A lejegyzett mennyiséget 
utalványozta a földművelésügyi miniszter s a gaz. 
dasági felügyelőségtől szerzett értesüléstok sze-
rint a 170 vagon 1201-es bánkuti magvak kiosz-
tás céljaira megérkeztek. A magvak, minőségét a 
vetőmagvizsgáló állomás ellenőrzi, amelynek ki-
küldötte felülvizsgálta az érkezett mintacsomago-
kat s megadta a felhatalmazást a minta szerinti 
magvak községenkinti kiosztására. 

Nem engedélyezték a független kisgazdapárt 
földeáki gyűlését. A földeáki kisgazdák Eck-
h a r d t Tibor makói látogatása alkalmából 21-ére 
népgyűlés tartására kértek engedélyt. N a gy Gyu-
la főszolgabíró azonban a leleplezési ünnepre val6 
tekintettel a gyűlést nem engedélyezte. A párt föl-
deáki megbízottja közölte a hirt a párt földeáki 
központjával, ahonnan azt a választ kapta, hogy 
a szombatra tervezett gyüíést októberre halaszt-
ják, araikor is Eckhardt Tibor kíséretében a párt 
vezetői karából több politikus szintén részt fog 
venni a gyűléseken. 

A családi perpatvar vége... L e le Józsefné, 
Buza Viktória földeáki asszony junius 24-én össze-
veszett férjével s a családi viszály azzal végző-
dött, hogy a férj otthagyta a házat és anyja házá-
hoz, özv. Lele Mihálynéhoz költözött Nem ment 
azonban üres kézzé?, mert két liter zsírt és egy kia 
zsák lisztet elvitt magával. Az asszony másnap, 
fivérével, B u z a Jánossal megjelent az anyós há-
zánál, ahol azonban zárt ajtó fogadta őket Nem 
sokáig zörgettek, hanem Buza János átmászott a 
kerítésen, belülről kinyitotta a kiskaput s igy ál-
lítottak a megrémült anyós e?é. Lele Józsefné kö-
vetelőzni kezdett, nem ugyan a férjét, de az általa 
elvitt zsírt és lisztet. Amikor pedig az öregasz-
szony semmit sem akart kiadni, erőszakkal vették 
el tőle és vitték magukkal a zsírt és a lisztet özv. 
Lele Mihályné feljelentésére ma vonta felelősségre 
a menyét és annak fivérét a biróság. Bűnösnek 
mondótta ki mindkettőjüket magánlaksértésben, 
Buza Jánost 6 havi börtönre, Lele Józsefnét 3 heti 
fogházra itélte. Az asszony megnyugodott az íté-
letben, fivére fellebbezett. 

A Návay-szobor Ieleple*ési ünnepségének elő-
készületei befejezés előtt állanak. A vasárnapi ün-
nepség rendezői szerdán délelőtt számoltak be a 
szoborbizottságnak eddigi munkájukról. A részt-
vevő küldöttségek jelentkezése olyan arányú, bogy 
a rendező bizottságnak komoly gondot okoz az el-
helyezés munkája. Csütörtökön ujabb helyszíni 
szemlét tartanak a vármegyeháza körüli téren a 
rendfenntartó és az elheíyezés munkájában közre-
működő testületek részvételével. A ma beérkezett 
vidéki jelentkezések kőzött von a kiskunfélegyhá-
zai Návay-emlékbizottság küldöttsége, amely ko-
szorút is helyez a szoborra. A rendezőség a már 
bejelenteti koszorúk nagy számára való tekintet-
tel kérelemmel fordul a küldöttségekhez, hogy csak 
egyetlen jelmondat kíséretében helyezzék el ko-
szorúikat. 


