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Seyum herceg elesett?
Olasz lapok híradása szerint még november 18-án
esett el az abesszin vezér a tigrel harctéren

Olasz győzelmek — abesszin sikerek
Elhalasztották a szankciós bizottság ülését
Róma, november 25. A Lavoro Fascista közli
haditudósítója óriási feltűnést keltő táviratát,
amely szerint az a hir terjedt el, hogy Seyum
herceg november í8-án egy bombatámadás alkalmával életét vesztette.
A tigrei harcvonalról érkező jelentések szerint a november 18-i légi bombázások során állítólag Seyum herceg is elesett
A bennszülöttek kijelentése szerint a bombázás alkalmával egy befolyásos főember is elesett. Tekintettel az abesszinok titkolózására,
ugy látszik. Seyum hercegről van szó.
Áddisz-Abebából jelentik, hogy az abesszin
csapatösszevonások egyre tartanak és politikai
körök szerint a nagy döntő ütközetet december közepe táján fogják megvivni. A császár
250 ezer embert is hajlandó feláldozni az olaszok Visszaszorítására.
Hararból jelentik, hogy abesszin csapatok
Fan-Fan völgyét visszafoglalták olyan területen, amelyet az olasz osztagok még a mult hélen elfoglaltak.
Az egyik külföldi hírszolgálati iroda jelentése szerint a négusnak az a szándéka, hogy bárom héten belül az északi harctérre indul a
hadmüveletek személyes vezetésére. A négus
állítólag bevárja azoknak a katonai megerősítéseknek az érkezését, amelyek már útnak indultak. Addisz-Abeba katonai köreiben ugy
vélik, hogy a döntő ütközetet december közepe táján fogják megvivni. H a i l é S z e l a s z s z i é császár csak akkor szándékozik megindítani az ellentámadást, h a m á r számbelileg
nagy fölényben lesz az olaszok felett. Hir szerint az abesszíniai katonai vezetők e] vannak
szánva arra, hogy szükség esetén kétszázötvenezer embert is feláldoznak az olaszok visszaszorítására.

Ellentétek Seynm és Cassa
között
Harar. november 25. Francia laptudósító iroda értesülése szerint S e y u m herceg csapataival csatlakozott C a s s a herceghez Makalétól
délre. A két hadvezér között nagy ellentétek
vannak.
Seyum szeretne azonnal harcba bocsájtkoz«1, mert ettől kedvező hatást vár a csapatok
szellemére, Cassa herceg viszont az időnverés
taktikáját követi.
A négust állítólag tájékoztatták erről, az ellentétről és ugv hírlik, hogy a harctéren maga
akarja tanulmányozni a helyzetet a megfelelő
döntés érdekében.

Olasz felenfés
Róma, november 25. A sajtó- és propagandaügyi minisztérium ma délben a következő jelentést közli a keletafrikai helyzetről:
D e B o n o tábornagy táviratozza: Az eritreai hadszintéren az első hadtest olasz és eritreai csapatokból álló hadoszlopa Seleketi és
Eicalleti vonalakon felderítő tevékenységet fejtett ki. A második hadtest működési területén
a fontosabb helviségekben rendes helyőrséget
és nolitikai irodát helyezett el és iev a vidék
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Mariotti tábornok danakil csoportja, amely
az olasz balszárnyat fedezi, előrenyomult, hogy
megsemmisítse Cassa herceg csapatait.

Dum-dum golyók
Róma, november 25. A Tribun a abesszin
részről használt dum-dum golyók ügyével foglalkozva. azt írja, hogy ez megerősíti az addisz-abebai kormány Darbárságáról szóló híreket. A dum-dum golyók használatára Olaszország olyan hatalmas más támadási eszközök
használatával felelhet légi támadás esetén,
amely egy nap alatt az abesszin katonaság teljes hadoszlopait is meg tudná semmisíteni és
ha akarná, a négus addisz-abebai palotáját is.
Olaszország eddig nem akarta ezeket az eszközöket használni, amelyek talán megrövidítették volna a viszály tartamát és megsemmisítést hozhatta volna az ellenséges haderőkre. Az
olaszok eddig ezt azért nem tették, mert tartani akarták magukat az egyezményekhez, de
ha az abesszinok részéről továbbra is jogtalan
eszközöket fognak használni, akkor lehetséges,
hogy az olaszok elhagyják eddig követeti eljárásukat, hogy megtörhessék az ellen-^ges ellenállást.

politikai és katonai újjászervezését kiegészítette.
A Gavinana hadosztály különítményei elfoglalták Aduától délkeletre Enda Mihael, Zargi vidékét, szoros együttműködésben a feketeinges csapatokkal és Cakamai és Nadiri helyőrségekhez tartozó eritreai csapatokkal.
Az eritreai csapatok és csoportok erősen
megszállták a Síre vidékétől délre Takazze folyó fontosabb gázlóit.
A repülők serényen folytatják felderítő munkájukat Thembien és Amba Alagi irányában.
Áz első olasz hadtest jelenleg a Dolo-Makalei vonalon helyezkedett el.
M a r i o t t i ezredes hadoszlopa Azbi vidékén C a s s a herceg csapatai ellen vonul fel.
A bennszülött hadtest Gheralta környékén
folytatja a tisztogatási müveleteket.
Bécs, november 25. Addisz-Abebából jelenÁz első hadosztály elérte a Dankali folyót.
tik: A^négus a balai hadsereg vezérévé J o n Az eritreai frontról érkezett jelentés szerint
k a mérnököt nevezte ki. Az osztrák mérnök
Maravigna hadserege és az abesszin hadsereg
eddig mint kapitány az abesszin hadseregben
között összetűzés volt. Az abesszinokat — hir
teljesített szolgálatot.
szerint — sulvos verességgel visszaverték.
S a n t i n i tábornok hadteste megerősítette a
dolo-makalei szakaszt. Ugv látszik, itt abeszszin előretörésre számítanak.
Róma, november 25. Milánéban egyetlen naAmba-Alagi és Desszie között abesszin csapatokat állapítottak meg. Ezek számát több { pon 105 kilogram aranyat és három máz«»
százezerre becsülik. Sevum herceg csapatai
ezüstöt ajánlottak fel az ország céljaira. A töbCa<=sa herceg csapataival együtt állásaikba vobi olasz városokban is jelentős mennyiségű nemes fémet
nultak vissza.
I
szolgáltattak be.

Egy osztrák mérnök
a balai abesszin sereg vezére

105 kiló arany és 300 kiló ezüst

Diplomáciai tárgyalások
Olaszország, Anglia és Franciaország
között
London• november 25- A Daily Telegraph szerint Sir Eric Drummond római angol nagykő
vednek MussotirJnél tett látogatásából arra lehet következtetni, hogy a válság uj fejezete
kezdődik- Drummond éirtesitette Mussolinit,
hogy közvetlen tárgyalások céljából is s-ziveisen
áll rendelkezésére- m'helyt elérkezik az a pillanat. hogy az ő közreműködése alkalmas lesz
a bóké létrejöttének meggyorsítására-

Elhalasztották
a munkabizottság ülését
Genf• november 25- Laval .francia mänisziterelnök kérésére elhalasztották az Olaszország
elleni megtorló intézkedések kérdésével foglalkozó é.tekezlet november 29-re egybehívott
munkabizottság tanácskozását- Ezen a tanácskozáson. mint ismeretes, a bizottságnak Olaszországba irányuló nyersamyagkMtel tóvá!'
korlátozásáról kellett volna döntenie- VasconcefloS' a szankciós bizottsáe elnöke, a 1 \,köze-

*ehbi napokban megállapítja
l'cii'irének uj időpontját.

a bizottság P2V

Cerutti nagykövet Láváinál
Párís, november 25. C e r u t t i
párisi olasz
nagykövet ma délelőtt ismét felkereste L a v a 1
miniszterelnököt. A nagykövet ismertette M u s s o l i n i miniszterelnök és a rómái francia
nagykövet szombati megbeszélését és emellett
pedig a megtorlási rendszabályokkal kapcsolatos kérdéseket vitatták meg.
Lavalnak az olasz nagykövettel
folytatott
megbeszélése hir szerint arra vonatkozott, hogy
a kőolajnak a megtorló intézkedések köréhe
való bevonási tervek feletti genfi vitát elhalaszszák. Szóba került továbbá Mussolini és Sir
Erik D r u m m o n d megbeszélése is.

Az olasz-etióp ellentét
békés rendezése
Páris, november 25. A Journalé de Debats
hitelt érdemlő londoni forrásból ugy értesül,
hogy a római angol nagykövet szombaton átadta Mussolininek B a l d w i n miniszterelnök
rendkívül
barátságos hangú
közleményét,

amelyben az angol kormányfő kérdést intéz
Mussolinihez, hogy Olaszország milyen alapon
volna hajlandó tárgyalásokba kezdeni az olasz
—etióp elleniét békés rendezése cél iából

A szankciók
Genf, november 25. A Népszövetség titkársága nyilvánosságra hozta a szovjet-orosz és
román kormány közléseit, amelyekben a petróleumkivitel szempontjából különösen fontos
két ország hozzájárul a tilalmi lista kibővítéséhez. A két kormány késznek nyilatkozik,
hogy a megtorlásokkal foglalkozó értekezlet
munka bizottsága
megtiltsa az Olaszországba
való kivitelt azzal a feltétellel, hogy minden
más petrólenmtermeló állam akár tagja a Népszövetségnek, akár nem, ugyanakkor
szintén
megfelelő intézkedéseket tesz.

Nagy ünnepséggel fogadta
Görögország
visszatért királyát
Athén, november 25. II. György görög király hétfőn reggel tizenháromévi számkivetése
után visszatért Görögországba, ahol óriási lelkesedéssel fogadták. Az ünneplés már Korfu
szigeténél megkezdődött. Amikor a „Helli" hadihajó a sziget elé ért, a lakosság a partról
kendőket és zászlókat lobogtatott a király felé,
aki a parancsnoki hídról nézte végig ezt a jelenetet. A ha jóút további része is az ünneplések
jegyében telt el. Amerre a királyt vivő hajó elhaladt, a lakosság ezrei nagy lelkesedéssel üdvözölték a hazatérő királyt. A korinthusi csatorna mindkét oldalát szinte végig beláthatatlan embertömeg lepte el. A királv közelében
állók azt mondották, hogy II. Gvörgy és a trónörökös könnyekre fakadt a lelkes fogadtatás
örömétől. A parton örömtiizek gyúltak ki és az
asszonyok térdreborultak, amikor a királyt
meglátták. A csatorna kijáratánál hadihajóraj
fogadta a királyt, 101 üdvlövés dördült el és
repülőgépek keringtek a ..Helli" fölött. A csatorna kijáratánál szállt fel a hajóra K o n d i l i s miniszterelnök, aki annakidején lemondásra kényszeritette a királyt, hogv fogadja
Györgyöt. A találkozás most igen mély benyomást gyakorolt a nézőkre.
A király és a trónörökös autón tette meg az
utat Phaleronból Athénig, ahol az ünnepeltetés
a tetőfokára hágott. A király a megszámlálhatatlan tömeg sorfala között vonult be a városbn. ahol egetverő éljenzés fogadta.
Az Adrién-kapunál fogadta a király a városok polgármestereinek hódolatát. Az üdvözlésekre a király meghatott hangon válaszolt, ezután kíséretével gyalog a főszékesegyházba
ment hálaadó istentiszteletre. A templomból az
ismeretlen katona sírjához vezetett a király
útja, maid az u j királyi palotába ment.
A király a néphez intézett kíúl»vánvál>an többek között azt mondja, hogv Görögország utáni
sóvárgásban és a görög nép iránti szeretetében
csak az a kívánság vezette, hogv megossza vele
mind a boldog, mind a gonddal teli napokat.
— Amikor: ma ismét nagy kötelességeimhez
szólítottatok vissza, minden erőmet és minden
tapasztalatomat népem erkölcsi és anvagi haladásának szentelem. A multat a feledés tengerébe siilyesztem és szilárd az az elhatározásom,
hogv mindenkivel szemben a teljes egvenlőség és igazságosság érvényesüliön és uralkodásom alatt Hellas ismét olyan boldog és hatalmas legyen, mint nagvatyám és dicső atyám
alatt. Éljen Görögország!

Lemondott a kormány
Athén, november 25. A Kondillsz-kormány
ma este benyújtotta a királvnak lemondását.

Ámokfutó . . .
Amszterdam, november 25. Mint a nyugatindiai Ampenából jelentik. Nyugat-Lomboc tartományban egy ámokfutó több embert megölt.
Egy bennszülött, aki összeveszett feleségével,
meggyilkolta feleségét és két gyermekét, fznIán felgyújtotta a konyhát, maid* élesre fent
kessel hadonászott. Az ámokfutó 14 embert
megölt, kettőt megsebesített.

Véres zendülés tört ki Braziliában
Rio de Janeiro- november 25- A brazíliai k o r
mány a következő hivatalos közleményt adta ki:
A Natafean állomásozó 21- zászlóalj csapatai
körében szélsőséges jellegű felkelés tűrt fd A lázadók hatalmukba kerítették Natal városátPemambucp államban a 29 zászlóalj eigyrésze kommunista elemekkel egvütt elfoglalta
Qlinda városát- de a várost később a kormánycsapatok visszcjoglaltdk Afogados város külvárosaiban a lázadók és a kormányhü csapatok
között harcok folynak Magában Pernambucóban teljes a nyugalomA szövetségi kormány a szomszédos államokból csapatokat repülőgépeket és hadianyagokat
küldött a lázadók leverésére- A kormány bízik
a légi. szárazföldi és tengeri haderőben- valamint a nép támogatásában és el van tökélve
arra. hogv leveri a rendzavarást és a InzadáistA braziliai kormány V a r g a s elnök elnök
letével minisztertanácsra ült össze, hogy meghozza a lázadás leverésére szükséges intézkedé
seket.
A forradalmi mozgalom Natalra és Pemanbucóra szorítkozik. A többi államban teljes a
nyugalom. A kormánynak állítólag az a szándéka, hogy kihirdeti az ostromállapotot.
Rio de Janeiróban a helyzet teljesen nyu-

godt, de a gyárakat, bankokat és vasutaJort katonaság őrzi.
Hír szerint Pernanbuco állam igazságügyi
államtitkárát letartóztatták, mert összejátszol»
a kommunistákkal.
Alagia államban a felkelési kísérlet nem sikerült. Pernanbuco és Rio Grandé Norte államokban kitört kommunista zendülés során Recifében és Natalban harcokra került sor. A
kofnií'nV bombavető repülőgépeket küldölt ki.
Rio de Janeiro fővárosban katonai csapatok
vetlék át a vasutak és villamosmüvek védelmét.

Ostromállapot

London, november 25. A Reuter Iroda legújabb távirata szerint egész Rraziliában kihirdették az ostromállapotot a kommunista zendülés következtében. A képviselőház és a szenátus V a r g a s elnök kérésére vita nélkül 30 napos korlátlan teljhatalmat adott a kormánynak. tekintettel az ország súlyos helyzetére.
Maltában és Recifében a zendülő helyőrség
egyes csapatainak segítségével kiszorították a
konhányhü csapatokat hadállásaikból. Afogadosban, Recife külvárosában a kormánvesapatok bombázták a zendülőket. A zendülők vezére, P r e s t o s kapitány, a kommunista internacíonale tagja.

A forrongó
London, november 25. A Reuter Iroda értesülése szerint az államcsíny kísérlet, amelynek
célja az autonom kormányzat kikiáltása volt,
Hopei tartományban összeomlott. Jing-Jukeng
Hopei tartomány főbiztosa ma délelőtt a kilenc
tagu kormányzótanács tagjaival megbeszélést
tartott. A tanácskozáson elhatározták, az önálló kormányzat kikiáltását és táviratilag felszólították a többi északkinai tartományt, hogy
csatlakozzanak a mozgalomhoz.
Tiencsínben ma az autonomista zendülők tábora autókon vonult a városba, farkasszemet
nézett a kínai rendőrséggel, de összeütközésre
nem került sor. Néhány órai feszültség után a
városi lakosság óriási tömege körülfogta az
autonomista zendülőket, akiket komoly vesze-

Kína
delem fenyegeteU, ugy, hogv a rendőrségnek
kellett őket kiszabadítani szorult helyzetükből.
A zendülők kiszolgáltatták a rendőröknek fegyverüket, egyenruhájukat
és rendőri fedezet
alatt — elmenekültek.

Japánellenes tüntetések
Tokió, november 25. Mint a tokiói „Asaha
Sinbum" jelenti, Ariosi japán nagykövet utazása Nankingból Sanghajba, japánellenes tüntetésekre adott alkalmat. Csen-Ju-Sian állomáson nagy kínai tömeg gyűlt egybe és kőzáport
zúdított a japán nagykövet kocsijára, annak a
kocsiszakasznak az ablaka, ahol a japán nagykövet tartózkodott, darbokra tört.

Véres tragédia egy német színpadon
Bischoffhofen- november 25- A katolikus
egyesületi ház színpadán előadás V"zbem tragikus baleset történt- A műkedvelő társaság
előadásában a Bókebontó ctanü dairabot játszották- Az egyik szereplőnek az volt a feladlata.
hogy leszúrja a színdarabban a címszereplőtAmikor erre sor került, a szereplő nem vette
észre, hogy a tőr tokja bannt maradt a zsebében és a tőr meztelen pengéié mélyen behatolt
A főszerepet alakító színész szivébe- A közön-

Bálhon István mellé
temetik
Pilsudski tábornagyot

ség nem vette észre a borzalmas szerencsétlenséget- ugy- hogv a főszereplő halálos vergődését nagyszerű szinészi teljesítménynek
tar
totta- A szerencsé'ienséget csak akikor verték
észre, amikor a főszereplő a, felvonás végén
holtan fekve maradt a színpadon- Amikor a
szerencsétlenség oka kitudódott a véletlenül
gyilkossá lett szereplő elbujdosott és még nem
került elő•

1

Varsó, november 25. P i l s u d s z k i tábornagy hamvait a közel jövőben a St. Lénárd
egyház egy más kriptájába szállítják át. A St.
Lénárd kriptában ugyanis nincs meg a helye
annak a nagyszabású szarkofágnak a megépítéséhez, amelyben a tábornagy hamvait később
örök nyugalomra fogják helyezni. A szarkofág
elhelyezése céljából most azt a kriptát szemelték ki, amely az „ezüst-harangok" tornya alatt
van és amely szomszédos B á t h o r i István király kriptájával. A szükséges átalakítási munkálatokat haladéktalanul megkezdik, ugy, hogy
mielőbb hozzáláthatnak a szarkofág megépítéséhez. A végleges elrendezés alkalmával a tábornagy holttestét ezüst koporsóba fogják áttenni.

Rendelet az állatkínzás
ellen
Budapest, november 25- Kozma Míkíds belügyminiszter körrendeletet adott ki a ható'
Ságokhoz az állatkínzás megakadályozása é r
cMkébön. A belügyminiszter utasítja a hatóságokat. hogy az állatkínzást az eddiginél fokozottabb mértékben ellen őrizzék és az állatok védelmére vonatkozó törvényes rem delkezéseknek
teljes eréllyel szerezzenek érvényt- A rendelet
meghatározza azt is. hogx az iílatkinaá» vagy
durva bántalmazás fogalma alá nemcsak a heves fájdalmakat okozó bántalmazás, ü'iós-verés
esik. hanem az állóinak munkában vaM túlerők
tetése is- hanem követkeeésképan tatfiatal állatoknak teljcsitöerejükkel csánytaldn- mtfy tehervonásra való használása is- á l U t k h # e í képez-
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Hivaíatos órák helyet! —
akta gyiijítiszekrényt állítanak fel
a hétközi ünnepnapokon a városnál
Bevezetik a téli vikend-szOnetet is
(A Délmagyarország munkatársától)' A jogügyi és szervező szakbizottság hétfőn a városi
hivatalok hivatalos órabeosztásáiról tárgyaltAz ülés után dr- Pdlfy József polgármester a
kövctl-czőke* mondotta:
— Elhatározta a jogügyi és a szervező bizottság. hogy a városi hivatalok hivatalos órabeosztásánál az állami hivatalok rendszerének
behozatalára tesz javaslatot- Jelente? az a evakarlat a városinál, hogy ünnepnapokon délelőtt
9 órától 11 óráig tartunk hivatalos óráikat és
az iktatóhivatalban is van szolgálat- A tapasztalat szerint erre nincs szükség• az ikíatóhivatalba ünnepnapokon egyáltalán nem érkezik be-

advány- Hogy mégis kiszolgálhassuk a feleket,
a bizottság javaslatára majd
gyüjtöszekrényt
helyezünk el a városházán Ünnepnapokon ide
letart majd a kérvényeket bedobni— A bizottságnak az a javaslata- hogy a
nyári hóncjyokra rendszeresített hétvégi munkaszünetet télire is valósítsuk meg a városi hivataloknál
Állami hivatalokban, a minisztériumokban ezt már a téli hónapokra is éle'beléptették és valószínűleg a városnál Is bevezetjük- Ebben az esetben egész éven át szombatom
déli 12 órától hétfőn reggel 9 óraíg teljes munkaszünet lesz a városi hivatalokban-

Patikaengedélyezési jogot kér
a város a belügy minisztertől
Az egészségügyi bizottság nem javasolja a Mars-téri gyógyszertár engedélyezését
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az
Egészségügyi bizottság hétfőn délelőtt dr- Tóth
Béla polgármesiterhelyettes elnöklésével tartotta ülését, amelyen ujabb gyógyszertárengedéy kiadásáról tárgyaltaik- Nemrégiben
négy okleveles gyógyszerész: Hattyassy
Andor. ifj- Temesváry József, dr- Rákosfalvi Zoltán és dr- Tomory Nándor nyújtott be kérvényt
a városhoz- egy.
a Mars-téri
gyógyszertár
felállításának
engedélyezéséértAz
egészségügyi bizottság tegnapi ülésén a tiszti
főorvos bejelentette, hogy a város belterületén
21 patika van és ha 90-000 lakost veszünk alapul a város belső területén, akkor 4285 lélekre
esik 1—1 patika, holott a belügyminiszter egyik
legutóbbi elvi határozata szerint 6000 lélekre
lehet egy patikát számítaniA tiszti főorvosi hivatal vizsgálatot indított-

hogy közegészségügyi szempontból szükséges
volna-e még egy ujabb gyógyszertár felállítása
Szegedem- A vizsgálat során megállapították,
hogy az utóbbi években túlságosan visszaesett
a patikák forglma- 1933 óta 60 százalékkal csökkent a forgalom a szegedi gyógytárakban- Ilyen
körülmények között az egészségügyi bizottság
nem javasolja azt. hogy Szegeden egy ujabb
gyógyszertár felállítására adjon engedélyt a
város- Ellenben kérni fogják a belügyminisztertől. hogy a váras számára is engedélyezze a
patikaengedélyezés jogát- Több város már meg
is kapta ezt a jogot a minisztériumiéi- Ha ezt
a jogot megkaphatná a város, akikor a patikák
felállítására vonatkozó kérelmek a kisgyűlés
elé kerülnének és a törvényhatósági kisgyűlés
jelölné ki azt a helyet, ahol az uj gyógyszer
tár felállítható lenme— ii

A Zoltán-uccat házmester
előre készült a rablógyilkosságra
(A Délmagyarország munkatársától)
Beszámolt a Délmagyarország arról a rablógvilkossági kísérletiről, amely szombaton délelőtt történt a Zoltán-ucca 17- szám alatti házban- Jelentettük. hogy Meregyán Ádám házmester rablógyilkos merényletet követett el háziasszonya,
Wamoscher Béláné éljen, akit fcóményjavitás

3
latban- Meregyán a háztulajdonosnő szobalányának protekcióiával került a házba és ott
egyideig jól viselte magát- Az utóbbi időben
azonban egyre gyakrabban fordult meg a lakásban- valószínűleg azzal a szándékkal' hogy
a helyzetet alaposan kiismerje• Az elmúlt napokban az egyik lakónak olyan kijelentést tett.
hogy Wamoscherné rövidesen öngyilkos leszMásoknak
viszont azt mesélte, hogy ő ugy
megtudna fojtani valakit. hogy az öngyilkosságnak látszana- Ezekből a kijelentésekből a
rendőrség arra a k ö v e t k e z é s r e jutott, hogy
Meregyán régóta készült a
hdztulajdonosné
meggyilkolására és azt szombaton akarta keresztülvinni» még pedig a következőképenTerve szerint felcsalta volna Wamoschernét a
padlásra, ott puszta kézzel megfojtja és holttestét felakasztja egy gerendára azzal a szándéikkal. hogy az öngyilkosság látszd át keltse
ö maga tanúskodott
volna ezután amellett
hogy Wamoscherné foglalkozott öngyilkosság'
gondolatokkalMeregyán a rendőrség előtt eleinte tagadta.
hogy előre megfontolt terv szeriint követte el
tettét, hétfői- ujabb kihallgatása során azután
megtört és beismert mindent- Elmondotta, hogy
valóban hetek óta készült a
rablótámadásra
Az volt a szándéka,
hogy utána kifosztja a
lakást, mert pénzre volt szüksége- A rendőrség rablás és gyilkosság kísérlete címén letartóztatta és hétfő délelőtt az ügyész-'
adta át a merénylő házmestert-

A VIII. kerületi választás
(.. Délmagyarország munkatársától)
Vasárnap tartották meg Felsővárosion, a nyolcadik
kerületben a flönvónyfoatósági választástA
Szilién-sugáruti iskolában reggel 9 órakor kezdődött a szavazás és lassú tempóban este 8
óráig tartott- Dr- Szekerke Lajos tb- tiszti főügyész. választási elnök ekkor lezárta a szavazást és megkezdték a szavazatok összeszámolásátHárom helyen lehetett sraavazmi- az eteő s®a
vazatszedö küldöttségnél 454. - másodiknál
294, a harmadiknál 622 szavazatot adtak leösszesen 1370-en szavaztak a iryoflcadftk VerüleíbenA választás eredményefoépem Gyuris István
és Korom Mihály lett a közgyűlés rendes ta«ja-

Magyar-cseh
kereskedelmi tárgyalások
Budapest' november 25- Kedden Budapesten
megkezdődnek
a magyarosé^ keresfctedehm
tárgyalások, amelyeknek célja, hogy, a m a g y a r
cseh kereskedelmi kapcsolatokat kimélyítsékAz egyezmény időpontját 12 hónapra tervezikKedden
B t h r i r o i l Mösl

ürüggyel felcsalt a padlásra, .ott rátámadt és
fojtogatni kezdte- Wamoschernémek sikerült a
házmester kezéből kiszabadulnia, mire Meregyán megszökött- Nemsokkal később önként
jelentkezett a rendőrségenA rendőrségi nyomozás érdekes dolgokat állapított meg a gyilkos merénylet'el kapcso-

A táncoló

Szent reter esernyője
A legfrissebb magyar film
Széch«nyl Mezi

Kedden utoljára

Istenek a tilosban
Szal'rtkas vtgfáMk az Olymuosrói.

város
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ketten nézhetik meg egy jeggyel
Kedvezményes jegyek
kizárólag a Délmagyarország kiadóhivatalban

DÉL MAG VARORSZÁG
előfizetői
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B magyar címer
a szegedi egyetemen

Felmentették
a váltóhamisítással vádolt
kisteleki asszonyt
(A Défmagycrország munkatársától)
Többszörös váltóhamisítás miatt került hétfőin a
törvényszék Vaday-tanácsa elé Zsembery Gás
párné kisteleki asszony- Zsembery né f ériének
keaese vott egy váltökölcsAnnél Dékány Sáiidor
gazdálkodó- Zsembery nem fizetett- ellenben a
lejáratkor mindV prolongálta a váltót és Dékány névért ilyenkon- Zsemberyné Irta alá a
prolongált váltóra- A feljelentés szerimt Zsemberynéinek ehhez nem volt joga és csunán férje
körelmére irta alá Dékány nevét- A h 'ői tárgyaláson az asszony azzal vwe'<erett. hogy
tVryizban Dékány megbízta őt nevének alájrásával és ettől ' ?zdv körülbelül ötfzben irta
alá a váltókat, de erről Dékány tudott és ha
nem is tetszett neki a dolog, nem emelt ellene
kifogást. mert n<*m 's tehetett volna egyebetmin'hogv beleegvez'k a do'rxrha. A bíróság végül is felmentette a
magánokircíhamisitásscd
vádolt asszonyt- mert beigazoltnak látta, hogy
Dékány beleeijryezésével irta alá a prolnngációs
váltókat- Megállapította a biiróság- hogyha nem
is egyezett volna bele, mint kezest, őt árverezték volna el. tel;át vele szemben nem történt
jogsérelem- Az itéle* iogerős-

Poúvennfl a
Egyenruha én nri aaabóság.
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Délmagyarország munkatársától•) A szegedi Ferenc József tudományegyetem központi
épületében hétfőn délelőtt a jogi kar !• -?'m\i
tantermében dr- Difrói Gábor rektor ihnepélyes külsőségek között függesztette ki a magyar dmert
Dr Ditrói Gábor hosszabb beszédet intézett
az ifjúságihoz, amelyben kitért a közelmúlt eseményeire és az ifiuság követelésedre- ifiajd a
következőket mondotta:
0
— Egyetemitaiik Tanácsa november 22 éti tartott I- rendkívüli ülésében foglalkozott az ifjúság kérésével és a kővetkező határozatot hozta: »Az egyetemi Tanács kimondihogy
az
egyetemi 'fjuság kérelmének alván
formában
tesz eleget- hogy az egyetemnek• mint állami
intézménynek• keresztény jellegének kidomborUása céljából a Ferenc: József tdományegye
tem összes előadótermeiben M a "var ország kis
címerét (b' mie a kettős kereszt rajta a Szent
Korona) legrövidebb időn betítl kifüggeszteni
rendeli!" Kedves Hallgatóink! A Ta TI tes megértéssel wtte tudomásul wr. önök kérését és
annak teljesítésénél az egyetem keresztény jellegének megmutatására a legszebb- legmegfelelőbb formát. az ezeréves Magyarország címerét választotta, melynek pajzsában a kettős
kereszt és a pajzsot őkesttő Sziemt Korona ke
resztje egyaránt hirdetés uirbi et orbi. hogy ez
az ország, ez a nemzet Szent István óta hullatja vérét, áldozza munkáját a KERESZTÉNYSÉG
nagy "mdotetáM— Ez a vérre*, könnyel, verejtékkel irierszenteft két kereszt ma az ifjúság kívánságára "elkerül a tantermek falára, hogy színük előtt tanítva a professzor, tamilva a tankvány. egyilt
tes«« munkálkodjanak a keresztény MasrvaTor
szég szebb és boldogabb jövőjéértA rektor ekkor kifüggesztette a fanterem falára a magyar oimert ÉS az egybegyűlt nagyszámú ifiitsáiopai egyött elmondotta a Magyar
Hiszekegyet
Hasonlóan bensAséses
tormák
"zött ftie«e-w'tették M az előadó egyetem* tanárok a
tWbbi saakokon »s hetfőn reggel a magyar ch
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Cserk*és*í»lsjerelések raktára.

CpnilfiU .¡»viiáaa ég ElhAlj haakötői mórtok m 4 n és
Cl l»VÜN ithuziaa. fllíUTl, mindan abba vágó szakmunkát a Icpjohbag kéasitek. uzv. Stviner M I K F I I É
KtUowy u. 12, Tisza L. körút és Faketogaa u. ,»rok.
A honvédvepyc- liinrlárparancanokság ruházati «(jyletének azorr-' ilí-.-es szá litója. .Kaláai"-azalvény«k.
,U«h»m' köivyverskék érvény—ek.
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Dr. Kiss Albert szegedi egyetemi tanár* javaslatára

helyesbítik

— Laky-telek elnevezesét
(A Delmagyarország
munkatársától)
DrKiss Albert szegedi egyetemi tanár, akinek Kecskemét közelében. Lakyteleken van földbirtokabeadványt szerkesztett,
amelyben arra mutat
rá. hogy Lakytelek nevét helytelenül használják A térképeken és a vasuiti menetrendben
ez* a helyet Lakyteleknek tüntetik fel. holott
dr Kiss A'bcrt szerint ennek a helységnek nem
Lakytelek- hanem Lakitelek a helyes neveA beadvány szerint, amelyet dr- Kiss Alber: elkül iö'.t Kecskemét városának ¡6- Lakyte
lek nevét nem ipszilonnal- hanem egyszerű ive. kell írni- József császár idejében a helység
neve Laki telep volt. A név onnan származikhogy a törőkvUág előtt a helység közelében levő községet Lakfalunak hivtákVan másik
magyarázata is a szónak- Azon a terüteten a
Tisza szahályozása elStt mocsár és nádas volt.
amelynek
csak a magasabb része'n lehetett
lakni- Ezt a részt
a zartán elnevezték
LakótelepnekLaki-telek vasúti állomása közigazgatásilag a

borairól hires Szikra-pusztán van. Dr- Kiss
Albert rá nutat beadványában arra- hogy Lakitelep vasútállomás eredetileg Kisalpár nevet viselte- Az elnevezés egy törökkor előtti okirat
alapján történt- amely szerint a mai Lák'te'ek
helyén Alpárminor állott- De a környéken három helység is viselte az Alpár nevet: Alpár>
Sz'kra-Alpár ós Kis-Alpár. egymáshoz meglehetős közel voltak ezek a helyek és állandó
zavart okoztak a posta- és vasúti forgalombanEzért azután bevezették az uj elnevezést és Lakitelek nevet kapta a régi AlpárDr- Kiss Albert beadványa nyomán Kecske
méten utánanéztek a dolognak és megállapították a régebbi jegyzőkönyvekben tényleg i-vel
írták Lakitelek nevét- A vasúti megálló táblája azonban: Lakytelek nevet viseli- Kecskemét
városa most átir a Máv-hoz és a helytelen felírású tábla kicserélését kéri. ezentúl Lakytelek neve — Lakitelek lesz. ipszilon helyett i-vel
irják a falu nevét.
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Két sógornő pereskedése

Készít •

L A J O S

r a j z o l ó

mindennemű IcMmoiüunjiot, stblAnoket,
R o v a n f l a * • lel>órn«mtt «« kézimunka elínyomdAket
O c r R n U C l . szaksaertloo. Fillére» d«nvomdii.
I l s z a La|o* Kiirut 32.

Kirek szólt a diákszerenád a tanár ur
ablaka alatt
(A Délmagyar ország munkatársától)
Az
egyik szegedi középiskola negyedik osztályában szigorú vizsgálat folyik napok óta- A vizsgálatban az osztály nagyrésze érdekelve van
és a fiuk lázas izgalommal várják az eredményt. amely lehet, hogy szigorú lesz, de lehet. hogy nem fog nagyobb hullámot felverniMiről is van szó tulaj donképen? Semmi különösebbről. csupán egy diákcsinyről. amelvben
jóformán az egész osztály részfvett- Néhány
nappal ezelőtt az egyik szisariisáTiról ismert
tanár ablaka alatt az esiti órákb" n szerenád
hangzott fel- Tudni kell. hogy a tanár urnák
van egy kisleánya, aki csinos és aki természetesen az osztály ideálja- A szerenád napján
véletlenül a tanár urnák is névnapja volt. a
szerenádot mégis a kisleány fogadta el s eibból
származott a baj- A tanárapa megtudta, hogy
osztálya növendékei valtak a bűnösök- feljelentette őket az igazgatónál és megtorlást követek a «magukról megfeledkezett"
diákokkal
szemben- Rövidesen kiderült, hogy kik voltak
részesei a Szerénádnak és a megijedt gyerekek
ijedtükben bevallották bűnüket- .De annyira
nem ijedtek meg. hogy végkép elvesztették volna fejüket. A kihallgatás során azzal védekeztek- hogy nem a tanár ur leányának. hanem
magának a tanár urnák adták a szerenádotmert névnapja volt és iery akartak ragaszkodá
suknak kifejezést adni- Talán nem Is lett volna
a dologból semmi baj- ha a fiuk lovagias felbuzdulásukban nem követnek el ezy óriási hibát* Névtelenül levelet küldtek ugyanis az
.-ideáinak' és a levélben a következőket írták:
— Biztosan Maga is hallott arróL hogy milyen bajba keveredtünk- Hogy a büntetést elkerüljük. azt hazudtuk. hogy a szerenád a papának szólt és mos* azit hisszük, hogy ez Magának fáj- Éppen ezért tudatjuk- hogy a sz"remd
minden ellenkező híreszteléssel szemben csakis
Magának szólt •••
A levél természetesen a papa kezéb® került,
aki az igazgató úrhoz sietett vele és diadalmasan lobogtatva mutatta fel az áruló papirost
A dolog most már komolyra fordult, bár az
Igazgató n<wm tudott elfojtani carv mosolvt a
levél elolvasásakor- A napokban a delikvensekkel közlik az ítéletet és azzil befejeződik a
nagy «afeo4d-per•••

(A Délnngyarorsaág munkatársától.) Rendkívül érdekes becsületsértósi pert tárgyalt
héttőn
dr. U j v á r y István járásbáró. Két asszony került
a bíróság elé, az egyik mint vádlott, a másik mint
sértett. A két asszony sógorságban vau egymással, mert testvéreknél vannak férjnél. Az asszonyok rossz viszonyban voltait és vannak egymással és m á r régóta beszüntették egymással az érintkezést. A per előzményéhez tartozik az is, hogy a
férjek neve meglehetősen ritka. M á r most a fel-

jelentő asszony azt adta elő feljelentésében, hogy
sógornője, aki azonos nevet visel vele, mindenféle
adósságokat osinál az ő nevében és egyébként is
ugy viselkedik, hogy az ránézve kellemetlen és »értő. Ugyanis kevesen tudják, hogy két azonos nevű
asszony él a városban, két sógornő és
mindenki

neki tulajdonítja azokat a cselekedeteket, amiket a
másik követ el. A panaszos asszony
elmondotta,
hogy felső városom, ahol lakik, emiatt m á r sok kellemetleunsóge volt Nemrégiben felkereste sógornőjét és a m i k o r LZ ügyet szóhahozta, m é g a sógornő gorombáskodott vele A vádlott ezzel szemben azt adta elő, h o g y soha nem vett hitelt igénybe sógornője nevében és ezt meg is mondotta neki, a m i k o r felelősségre vonta, de a sógornője goromba szavakikjal támadt ró. A bíróság több tanút
hallgatott ki, majd a tárgyalást további bizonyítás végett elnapolta.

Mkuláfra
Csokoládé Mikulás piros alumíniummal
bevonva
—.58, —.24, —.18, —.14
Csokoládé csizma töltve, piros alumíniummal bevonva —.98, —.48, —.24, —.18
Csokoládé virágcserép töltve, szines
hártvapapir csomagolásban, virággal díszítve
—.24
Cégünk reklámja: Mikulás doboz, cca
7 dkg finom drazséval, töltve, piro6
cellofán díszítéssel
—.24
Mikulás csomag: cca 38 cm. talpas piros hártya zacskó szaloncukorral,
amerikai mogyoróval, desserttel, stb.
töltve és diszitve
—.98
10 dkg savanyu, v. erős, v. méz cukorka —.17
10 dkg rum drazsé, v. krém praliné
—.24
10 dkg kókusz csemege
—.24
10 dkg csogoládé mignon
—3Á
10 dkg mézes csók
—.18
10 dkg nápolyi
—.18
70 dkg amerikai mogyoró
—.98
10 dkg datolya
—.20
Negyeid kg burgonyacukor
—.27
1 kis koszorú füge
' —.24

?imsi
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— December 7: közgyűlés. B á r á n y i Tibor főispán eredetileg november 28-ra hivta
össze a novemberi közgyűlést és november 30ra a kisgyülést. Közbejött akadályok miatt a
gyűlések idejét későbbre kellett halasztani. A
novemberi kisgyülést ezekszerint csak december 5-én tartják, a közgyűlést pedig két nappal később, december 7-én. A kis-, valamint a
Közgyűlést a jövő héten, hétfőn állítja össze a
város tanácsa.
— ügyvédtragédia. Budapestről
jelentik:
S c h w a r c z l Ferenc 50 éves ügyvéd gróf Tisza István-uccai irodájában vadászfegyverével
agyonlőtte magát. A szerencsétlen ember szájába lőtt A golyó szinte teljesen szétroncsolta
a fejét Bizonyára nyomasztó anyagi helvzete
miatt követte el tettét. Az ügyvéd már hónapok
óta adós maradt a házbérrel és november 1-én
kilakoltatási pert indítottak ellene. A tragikus
sorsú ügyvédet felesége és 2 gyermeke gyászolja.
— Délmagyarország előfizetői ma este ketten mehetnek egy jeggyel a színházba. Kedvezményes jegyek kizárólag a kiadóhivatalban.
— Az Igazságügyi alkalmazottak a nyomor enyhítő akcióban. A Szegeden székelő igazság ügyi intézmények alkamazottai elhatározták,
hogy ebben az évben Is segitő kezet kívánnak
nyújtani a széles néprétegeket sújtó nyomor
enyhítésére. Ebből a célból együttesen Í227.50
pengőt ajánlottak fel a „Horthy Miklósné segélyakció" javára. Szeged város főispánjának
hozzájárulásával az ezen összegen beszerzendő mintegy kétszáz pár cipőt a Magyar Vöröskereszt Egylet Szeged-városi választmánya keretében működő „Aigner Károly kisrongyosakció" vezetősége decemberben fogja kiosztani
az Átmeneti Otthonban gondozott, valamint a
kisrongyosakció vezetősége által kijelölt reászoruló szegény és elhagyott gyermekek között.
— Eltemették Hammel Dezsőt. Vasárnap temették el nagy részvét mellett az ujszegedi temetőben H a m m e l Dezső városi főkertészt. A
temetési szertartást U g i Géza ujszegedi plébános végezte és meleg szavakkal búcsúzott el
Hammel Dezsőtől. Ezután a tisztviselők és kertészek nevében búcsúztatták el.
— Délmagyarország előfizetői ma este ketten mehetnek egy jeggyel a színházba. Kedvezményes jegyek kizárólag a kiadóhivatalban.
— Iskolai hír. A szegedi állami Klauzál Gábor reálgimnáziumban a pótló- és javitó érettségi viszgálatok írásbeli része december 9., 10.
és 11-én, szóbeli része december hó 13-án délelőtt lesz. Idejében való jelentkezést kér az igazgatóság.
— A Szegedi Füszerkereskedők Egyesület« 1985.
december 3-án, este fél 9 órakor a Raffay-vendéglőben székház vásárlása ügyében rendkívüli köz^
gyűlést tart. melyre a tagokat tisztelettel meghívja az elnökség.
— Állandó bormintacsarnok
Szegeden. A
Szegedi Gazdasági Egyesület szombaton délelőtt gyűlést tartott. A gyűlés a szatvmaziak
javaslatára elhatározta, hogy állást foglal a
gyümölesfavédekezés kényszere ellen és arra
törekszik, hogy a gazdáknak módiukhan álljon bármelvik védekezést alkalmazniok és ezt
ne hivatalos közegekkel végeztessék el. Elhatározta még a gvülés, hosrv a szegedi bor értékesítésének érdekében állandó bormintacsarnokot létesít, hogv a bortermelők a városbvi,
köznonti helven tehessék boraikat közszemlére. Az egvesület a Feketesas-ucra 12. szám
alatt borközvetitő irodát nvít, ahol állandó borkiállítás lesz. A bormintacsarnok december
8-án nyílik meg.
— Egy jegy áráért két előfizető mehet ma
este a színházba. Jegyek csak a Délmagvarorország jegypénztáránál válthatók.
— ELÖAPASOK. A Szegedi Pedagógusok Köre
kedden délután
•': y or n ke -védelmi és iparkamarában

előadást

rendez,

amelynek

keretében

nagyiványi F e k e t e Dezső mérnök, ipariskolai
tanár a magyar iparoktatásról tart vetitettképes
előadást — Az ügyvédi kamarában szerdán délután fél 6 órakor dr. B e e k Salamon budapesti
ügyvéd „El nem vállalt kötelem" címmel előadást
tart.

HÍREK

Makói szerkesztőség, flókkladóhlvatal, hirdetésfelvétel: Városi Bérpalota, telefon 170.

i—»

Nyolcadikán leac a m a k ó i városatyaválasztás.
A vármegyeházáról kiszivárgott hirek szerint
a
makói községi választást december nyolcadikára
tűzik kd. A választás elé őszinte aggodalommal tekint Makó város egész közönsége, mert abböl az
egészen egyedülálló esetből, hogy az ellenzéki pártokat teljesen elnémították, arra
következtetnek,
hogy a választásokat hasonló eszközökkel akarják
lefolytatni. Bármint álljon is azonban a dolog, a
választásokra szövetkezett három ellenzéki párt,
még pedig: a Kossuth-párt, Független
Kisgazdapárt és Szociáldemokrata párt, félelem nélkül veszi fel a harcot a M a k ó n egészen ismeretlen eszközökkel szemben és a törvényes lehetőségek határain belül minden lehetőt elkövet, hogy városházi
p r o g r a m j á t és célkitűzéseit a választóközönséggel mégis megismertethesse.

— Agy- és szívérelmeszesedésben szenvedőknek megbecsülhetetlen szolgálatot tesz az
enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz
azáltal, hogy a tápcsatorna tartalmát kíméletesen levezeti és az emésztőrendszer működését biztosan elősegíti. Klinikai tapasztalatok
alapján kétségtelenné vált, hogy a Ferenc József viz féloldali hüdésben fekvő betegeknél is
általában mindig megteszi a kellő hatást s így
nagy megkönnyebbülést szerez.

Ha sajtot

vess,

ügyeljen

a

STAUFFER-névreI
— Felhívás a frontharcosokhoz. A főcsoport elnöksége ezúton hivja fel a bajtársak figyelmét Petróczy István ny. repülőezredesnek, az Országos
Polgári Légvédelem megszervezőjének 26-án 18
órakor az egyetem Szukováthy-téri nagy előadótermében vetített képekkel kísért előadására. Ez az
előadás kiegészítő része a T o p o r c s y Károly
ny. tábornok által már tartott hasonló tárgyú előadásának, miért is kivánatos, hogy az érdeklődő
bajtársak családtagjaikkal minél nagyobb számban
jelenjenek meg. — A Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetsége felkéri tagjait, hogy ma délután, kedden « órakor a légvédelmi előadáson Szukováthytóri egyetem termében megjelenni szíveskedjenek

Tetanuszmérgezésben meghalt Löbl Ignáe. Beszámoltunk arról a súlyos motorszerencsétlenségről, amely a Fő-téri Károlyi-házban a mult héten
játszódott le s amelynek L ö b l Ignác makói iparos
esett áldozatául. A motoros favágóval
dolgozó
iparost a lezuhanó fakazal olyan szerencsétlenül
nyomta a fürészre, hogy jobb kezefeje a fürész a l á
került, amely három ujját lemetszette. Súlyos sé<
rülésével beszálitották a kórháziba, ahol tetanus»elleni oltást és megfelelő orvosi kezelést k a p o t t
Állapota rohamosan javult is, inig néhány nappal
ezelőtt váratlanul heves fájdalmak lepték m e g Aa
orvosok erre újból megvizsgálták a sebet és megállapították, hogy L ö b l Ignác a tetanuszoltás ellenére tetanuszmérgezést kapott, amibe tegnap belehalt Halála széles körben keltett őszinte rés»,
vétet.

z Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ucca.
— Lőgyakorlatok a Baktóban. December 9 , 10 ,
12.. 13., 16 és 17-én reggel 8 órától délután 3 óráig
a helyőrség ősapa tai a baktői harcszerű lőtéren
tiles tölténnyel lőgyakorlatot tartanak. Fenti napokon a jelzett idő alatt a szeged-sándorfalvai utat
a közlekedés elől elzárják-

GyógvhasWkeS S E S r ^ w f f i S
néi)tti.özhe!Bü<m. teljes g a r a n c i á v a l
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Uj tárgyalás lesz J é g József ügyében. Általános feltűnést keltett a Békésbánáti Ref. Egyházmegyei Bíróságnak az az Ítélete, amellyel Jég Józsefet, a makói ref. polgári fiúiskola művészi képességekkel is bőven megáldott t a n á r á t
hivatalvesztésre Ítélték. Az Ítélet alapjául Jég Józsefnek
az intézet egyik tanulójával szemben alkalmazott
és a megengedett mértéket kissé meghaladó fenyítő eljárása szolgált Jég
József
fellebbezés«
folytán az egyházkerületi bíróság elé került
aa
ügy, amely — mint debreceni tudósítónk írja —
teljes egészébon megsemmisítette a z elsőfokú bí1 róság ítéletét és uj tárgyalást rendelt el az ügy, ben.

— Megfojtotta a feleségét és felakasztotta
magát. Budapestről jelentik: Pestszentlőríncen
S z a b ó István 34 éves munkás az elmúlt éjszaka kűlönváltan élő feleségét annak lakásán
megfojtotta, majd saját lakasára ment, ahol
felakasztotta m a g á t Tettét azért követte el, |
Az inségclpő is drágább less az idén. Az Tdei
mert az asszony nem akart visszatérni hozzá.
i inségakció keretében tervezett karácsonyi cipőosztás ügyében a polgármester versenytárgyalást
— Egy jegy áráért két előfizető mehet ma
este a színházba. Jegyek csak a Délmagyaror- hirdetett 400 pár gyermekcipő elkészítésére. A zárt
versenytárgyalásban vató részvételre 5 makói eiország jegypénztáránál válthatók.
pészméstert és a cipészipari szakosztályt
hivták
— A sebészi plasztika. Dr. T r o j á n E m i l egyehemi m. tanár „ A sebészi plasztika" címmel 27-én,
szerdán este fél 9 órakor előadást tart a M I E F H O E
helyiségében (Kárász-ucca 6.). Belépés díjtalan.

Agyonlőttek egy bolgár haramiát. Szófiából ielentik: A bolgár rendőrség már hosszabb
idő ota erélyesen nyomoz S í m o v Tinkó rablógyilkos után, aki régebben Uzunov Docsónak,
a híres haramiának volt a cinkosa. Símov Tinkót legutóbb Vlocsev környékén látták. Ma regel a csendőrök ráakadtak és menekülése közén agyonlőtték.

§

— A szegedi házfelügyelők egyesülete «ónak közlését kéri, hogy a rablógyiikosság kísérletével vádolt Meregyán Ádám nem tartozott soha tagjai sorába.
— A táncoló város ma esti előadásához a Délmagyarország jegypénztára féláru jegyeket ad
előfizetőinek.

1

fel s « felhívás folytán 3 ajánlatot nyújtottak be.
A d p é s z i p a r i szakosztály pánonkint 8. Elek István
8.20 és Felberbauer Károly 8.16 pengőért tett ajánlatot A szakosztály legolcsóbb ajánlata páronkint egy pengővel drágább a tavalyi árnál, aminek a következménye az lesz, hogy a tervezett 400
pár cipőnél kevesebb kerül az idén kiosztásra as
Ínséges gyermekek között. Felmerült az a gondolat is, hogy helyi kisipari kikészítésű
felsőbőrt
használjanak az iinségcipők készítéséhez, miáltal
emelhetik a darabszámot. Az inségedpők elkészítése ügyében a napokban meglesz a polgármesteri
döntés, tekintve, hogy december 12-re a cipőket
szállítani kell
A szüreti bál vége. Zajos é® — mint m o n d a n i
szokták —, jól sikerült szüreti bálát rendezett az
elmúlt hónapban Alberti község ifjúsága. H a j n a l i g
zavartalanul folvt a mulatság. Hajnaltájt azonban
két legénvből kitört a virtus. Előbb csak szóval
próbálták' eldönteni, hogy kit illet a falu egyik
szép lányának a keze és a tánca, majd amikor nem
jutottak dűlőre, elcsattant egy-két pofon is, sőt
a bicskát is megmártották egymásban.
Az eset
után persze, mindketten panaszra menték a bírósághoz: K o v a l e s i k János és B o g á r
János.
A b i r ó ma k i is szolgáltatta az igazságot olyképen,
hogy Kovalcsik fizet súlyos testisértés vétségéért
60 pengőt, vagy ül 30 napot. Bogár pedig durva
becsületsértésért fizet 30 pengőt, vagy ül 15 napot. Ezen felül járnak még az orvosi és ügyvédi
költségek, amelyek persze megduplázzák a z őszszeget.

x Átvettük a budapesti Balaton-kávéház (VIII.,
Rákóczi-ut 17 szám alatt) tulajdonát és vezetését Az országos hÍTü kávéházat a legmagasabb
nívón vezetjük, modernség, tisztaság, kitűnő kiszolgálás, elsőrangú áru, olcsóság, a legjobb magyar és francia konyha a vezérelveink.
Igyekszünk a régi, patinás, szellemi nagyságokról hires kávéház történetét, tradícióit megőrizni, ápolni és az üzletet az uj kor igényeihez idomítani.
Nagy tisztelettel és szeretettel fordulunk a szegedi közönséghez, kegyeskedjenek bennünket támogatni, ha Budapestre utaznak. Legyen a sze
Vizveszedelmet Jelentettek a Nyizsnyai-ucc&ról.
gediek pesti találkozóhelye a Balaton! Tisztele- ( A Nyizsnyai-uccaiak nevében jelentették a mérnötünket és üdvözletünket
küldjük:
Lőwy
Edith
ki hivatalban, hogy az uccán összeszaladt nagyügyvezető
mennyiségű
eső viz
nem
találván
levezetést,
további
esőzések
esetén veszedelmessé
— A táncoló város ma esti előadásához a Délválhatík az ucoabeli házakra. A mérnöki hivatalmagyarország jegypénztára félárn jegyeket ad ban megígérték, hogy a levezetésről haladéktalaelőfizetőinek.
j nul gondoskodni fognak.

©
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A Stefánia Szövetség szociális munkája. A makói Stefánia Szövetség gazdag szociális programot dolgozott ki az idei téli időszakra. A szövetség szociális bizottságának tagjai lelkes propagandával saólositik ki azt a mozgalmat, amely szegénysoron anyáik ebédeltetésével végez áldásos segítő munkát, meleg alsóruhák és kötött holmik késaitésón is sorényen dolgoanak s tervbevettek Mikulás-mesedélutánok tartását is. Tegnop nagy erkölosi és szép anyagi siker mellett zajlott le a
szociális bizottság első műsoros délutánja a Katolikus Körben. A műsoros délután bevezetőjét dr
F e I i e t á r József mondotta, egy kedves és bájos
gyermek tündérjáték és egy műkedvelő szinda rabelőadás mellett Sziebig Béla szavalata, Korcsmáros Panni és Endreffy Rózsi zongorajátéka, Dor
esifc László opera áriéi és végül irredenta élőképek tették teljessé a gazdag műsort.

A „ketten egy jeggyel44
óriási sikere
Kedden megismétli a Délmagyarország az akciós színházi előadási

Anyakönyvi hírek.
Házaisságra
jelentkeztek:
Kerekes András és Tamás Ilona. Házasságot kötött: Savanya György Czavalingn Erzsébettel. Elhalt Fodor Sán<íor 61 áves korában. Bárány-u. 6.
szám alatt
Hírek a rendőrségről. T ó t h Sándor gazda bejelentette a rendőrségen, hogy az éjjel egész baromfiállományát ellopták. — F a r a g ó Antal Hajnal-uccai vendéglősnek beverték az ablakait. —
S í a l á r d i István szijgyártónak ellopták a kerékpárját. — H o r v á t h Piros, Rákosl-uoea 12.
szám alatti munkásleány
tegnap
öngyilkossági
szándékkal zsirszódát ivott Beszállították a makói közkórházha Állapota életveszélyes, mert a
maró folyadék összeégette a nyelőcsövét és gyonorfalát.

— Elfogtuk egy három év előtti gyilkosság
lettesét. Budapestről jelentik: Három évvel ezelőtt Pestszentlőrincen egy
orvostanhallgató
észrevette, hogy két ember egy motorkerékpárt
nkar ellopni. Meg akarta akadályozni a lopást,
de »z egyik betörő revolvert rántott és agyonlőne az orvostanhallgatót, majd elmenekültek.
Vasárnap egy őrszemes rendőr meglátta B o 11 a
István betörőt, akiről tudta, hogy
körözik.
Üldözőbe vette, de Bollának sikerült egérutat
nyerni. Később mégis elfogta és bekísérte a főkapitányságra. ahol kihallgatása során beismerte, hogy eddig ismeretlen társával egyiitl
követte el a pestszentlőrinci gyilkosságot. Letartóztatták és társa kézrekeritésére megindították a nyomozást.

T955 november 26.

*'Ketten egy Jeggyer cimmel akciót indított a
halma,gyarország- hogy a ..Táncol a város"
cimű operettet és azon keresztül a szegedi
színházat népszierüsitse- Az. akció lényeire az
volt- hosry mindegyik ,előfizetőnk, aki jegyirodánkban egy jegyet vásárolt a hétfő esti előadásra. másodmagával mehetett a színházba- Az
akciónak óndsi sikere volt A délutáni úrákban
óriási érdeklődés nyilvánult meg a jegyek iránt
és este telt ház nézte végig a biibájos operettet
A nézőteret a Délmagyarország előfizetői tábora töltötte meg. valóságos premier-h<ansrulat
uralkodott a nézőtéren és a színpadon egyarántHans May melodikus zenéje. Kellér Dezső szellemes szövege és a ragyogó kiállítás, valamint
a szereplők: Patkós Irma- Föry Klári. Márkus
Lajoí;. Veszély Pál. Vágó Arthur. Biharv Nándor. Pálóczy László játéka biztosította a sikert- A közönség egész este jól mulatott, sokat
és lelkesen tapsolt és újrázott- A nagy sikerre
való tekintettel és mivel előfizetőink jelentékeny része már nem juthatott jegyhez, a Délmagyarország elhatározta, hogy kedden c s te
megismétli az akcióéi öadást- A kedd esti előadásra reggel 9 órától kezdve árusítja kiadóhivatalunk a jegyeket-

M o n t e v e r d i áriájában nehéz bánatban fuldokolt, S c h u b e r t dalaiban martirium és életöröm,
bit és gyötrelem zengett felénk. G l u c k ; A1 ceste
áriája, néhány svéd és finn dal finom
elragadó
előadása után az énekesnő legszebb dalai a néger
„spirituál, song"-ak következtek. Ezeket a dalokat,
aki egyszer hallotta, többé elfelejteni nem tudja.
Az élet bus és fekete lesz, megialázottságában
porig omlik
az E m b e r .
Nagyszerű énekesnő Anderson Marion és nagyszerű kisérője a fehérbőrű, szőke finn zongoraművész. Kosti V e h a n e n.
A Belvárosi Mozi zsúfolásig
telt
közönsége
e.pész eksztázisban tapsolt az énekescsodának.

Patkós Irma szenzációs toalettjei Ecker Nővérek szalonjában készültek-

Olcsóbb lett a diákhely. A sadnház Igazgatósága
közli a mélyen tisztelt közönséggel, hogy a diákés állóhelyek árát leszállította. Mától kezdve a i
esti előadásokon a földszinti á l l ó és & I I . emeleti
állóhely 40 fillér, a I I I . emeleti
állóhely 32 ffllér, a I V . emeleti állóhely 24 fillér.
„A táneoló város" estéről estére aratja diadalait. Mindenki nézze m e g mert soha ilyen szépet,
hangulatos és mulattató operettet nem lótott.
Ma délután „8 ember a h ó b a n " filléres helyárakkal, a legjobb szereposztásban
„Nem ismerlek többé" a szezon legjobb vigjálékujdonsága csütörtökön délután filléres
helyárakkal kerül szinre.

*

HETI

;

— Az összetöri üvegajtó megsebesített egy
gyógyszerészhallgatót. Szombatról vasárnapra
virradó hajnalhan zajos események játszódtak
le a Turul Bajtársi Egyesület Gizella-téren levő klubhelyiségében. A Turul a szokásos szombatcsti mulatságát tartotta és azon résztvett
több gyógyszerészhallgató is. Hajnali 3 óra
felé a vendégek hangos csörömpölésre riadtak
fel. Kiderült, hogy az egyik gvógvszerészhallgató egy másik gyógyszerészt, aki különben a
barát ja volt. hozzá lökte az üvega jtóhoz, mely
hangos csörömpöléssel izzé-porrá zúzódott. Á
gyógyszerészhallgató a szerterepülő üvegszilánkoktól az arcán és a szemén sulvos sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenül járt fiatalembert a klinikán ápol ják.
— A sikkasztó poslaellpnőrnő büntetése. Budapestről jelentik: Az Ítélőtábla ma tárgyal la
K á l m á n 1a josné postaellenőr ügyét, aki köze] 20.000 pengőt sikkasztott el a postapénzlártól. Vele egviitt vonták felelősségre K o c s i s
Zoltán posla felügyelót Is. aki elmulasztotta a
köteles ellenőrzést A perbeszédek elhangzása
után a tábla Kálmán Lajosnét, az elsőfokú egy
évi és 8 hónapi börtönre szóló Ítélettel szemben
2 és félévi fegyházbüntetéssel sújtotta, mig
Kocsis Zoltán felmentését helvben hagyta. Kálmánné és védője fellebbezett. Kocsis Zoltán felmentése pedig jogerőre emelkedett.

Az A MSzegedi
é

Meteorologiai
Obszervatórium
Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 5.8, a legalacsonyabb 2.4 C. A barometer
adata null fokra és tengerszintre redukálva
reggel 760.3. este 763.6 m m .
A levegő páratartalma reggel 100. délben 100 százalék. A
szól iránya északnyugati, erőssége 2—4. A le- ,
hullott csapadók mennyisége 17.8 mm.
. ;

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Északnyugati szél, eső. !
vagy havaseső, esetleg hó az ország vzélső _
délkeleti és keleli szélein még lehetséges.
Éjjel, főként az ország nyugati felében wős
fagv. A nappali hőmérséklet kissé emelke- j

MŰSOR.

Kedden délután: 3 ember a hóban. Filléres helyárak.
Kedden este: A táncoló város.
Szerdán este: A táncoló város.
Csütörtökön délután: Nem ismerlek többé. Filléres helyárak.
Csütörtökön este: A táncoló város
Pénteken este: A táncoló város. (Az előadást a
rádió közvetíti)
Szombaton délután: 3 ember a hóban. Filléres
helyárak.
Szombaton este: A táneoló város.
Vasárnap délután: T|t a szerelem. Mérsékelt
helvárak. Délutáni bérlet 9.
Vasárnap este- A táncoló város.
Aa esti előadások 8 órakor kezdődnek.

Anderson Maron
Valamikor afrikai nap ragyogott őseire, Afrika
félelme borzongatta, Afrika ö r ö m e mosolyogtatta.
Egy messzi v i l á g tüzét sugározita egyik lélekből a
másikba
és egyetlen
fájdalmas feljajdulásától
lángba boni! t ezer hallgató szive
Anderson
Marionért. A kecses párducok hajlékony büszke
járása, a sivatagok királynőjének öntudatos hódítása ott ragyogott mélyen szürke, okos, átszellemült szemében De hozott még valamit
Anderson
Marion, amit európai művészek
aligha
tudnak
ajándékozná: ae afrikai szivnek
vallásosságban
szinte meggörnyedt alázatát, ahogy zokogva borul Krisztusa keresztjére és érzi, elsírja
fehér
embereik között villámsujtott fajtájának bánatos
keresztjét. Sokszor azon vettftk észre magunkat,
hogy köny csúszik ki a szemünkből és hallottunk
itt is, ott is összeszorult torkokból előtörő görcsös köhögéseket...
Ez a csodálatos énekesnő a lelkét szórta széjjel és költői énekének sikere; nagy őszántesége.
A dal nem is férkőzhetne hozzánk, ha émekese lelki álarcot visel. Anderson Marion pedig eltemetett
és soha ki neim mondott titkoknak lett dalos szószólója. Valami nagy tisztaság, üdvözítő szépségimádat, az ős, örök, áldott muzsika, hatást és külsőséget elfelejtő hódolata lesz ú r r á művészetén.
Ez a lényege óriási s zuggeszti vitásának. Hangja, kulturája, előadása más és sok' énekesnőnek
van, Andersonnál azonban láthatatlan könyek izzó gördülése marja fel a hallgató szivét.
Hagszine m á r m a g á b a n véve különös drámaiságot hordo Bíborokat és árnyakat befüggönyzöt' szenvedélyeket. A osoda n á l a ; hogy a contra
alt és szoprán érdekes találkozása folytán, szopránjának alteseagése, altjának szoprán, sőt koloratur könnyedsége van. Előadása utolérhetetlen

L v.
Színházi kartell. Bécsből jelentik: Az österreichische Zeitung am Abend értesülése szerint az olasz—osztrák színpadi kartell mintájára küszöbön áll a magyar—osztrák kartell
megkötése. Célja, hogy megvédjék az osztrák
színművészet érdekeit Magyarországon és viszont a magyar színművészét érdekeit Ausz
triában.

X színházi iroda hírei.

Rádiót

fflm
Kedd:

Budapest I. 12: Déli harangszó. 12.05: Hanglemezek. 13.30: Szmirnov Szergej balalajka-zenekara. 17: Schöpflin Aladár beszél
Babits
Mihály:
„Tímár Virgil fia" cimü regényéről. 17.20: DitróiCsiby József zongorázik. 17.55: Francia nyelvoktatás 18.20: Teleky Sándor magyar nótákat énekel, kíséri Bura Sándor és cigányzenekara. 19.25:
Renenr Sándorné előadása. 19.55: Zenés részletek
Reinhardt: „A Szentivánéji álom" c. hangosfilmjéből. 20.20: Szinmüelőadús a Stúdióban.
„Macbeth." Tragédia 5 felvonásban. Irta Shakespeare.
22.10: Hírek, időjárásjelentés. 22 35: Tánclemezek.
23: Budapesti
Hangverseny
Zenekar.
Vezényel
Polgár Tibor. 0.05: Hírek.
Budapest I I . 17.55: Hanglemezek. 18.20: Mezőgazdasági félóra. 19.30: Kestner Jenő dr. előadása 20: Heilig Jósé jazz zenekara
2105: Hircfc
21.30: Leidenfrost Ica énekel zongorakísérettel.
Külföld. Pozsony. 17.40: Liszt Ferenc hangjáték
Breslau. 20.10: Kuhlenkampf György hegedül. Mialno. 20.50: K á l m á n : Csikágói hercegnő,
operett.
Strasbourg. 22: Hangverseny Toscanini vezényle
tével

Az erdélyi nyelvvizsga
Bukarest, november 25. A felügyelő vizsgáló
bizottság megkezdte az elbocsátott temesvári
kisebbségi városi alkalmazottak ügyének tárgyalását. Jelenleg 23 tisztviselőről van szó.
Ezeket ujább nyelvvizsgára bocsájtották és 15
közülük megállta a nyelvvizsgát, elbocsájtásuk
tehát teljesen indokolatlan volt. Ennek következtében a bizottság elrendelte állásukba való
visszahelyezésüket. A többi nyolc tisztviselő elbocsájtását a bizottság jóváhagyta.
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Sport

A KEAC nyerte a derbit
Favoritgyőzelmek és két eldöntetlen a vasárnapi amatőr fordulón
Érdekes, izgalmas meccsek voltak vasárnap
a szegedi alosztályban. A legnagyobb érdeklődés természetesen az amatőrderoit kisórte. A
derbin olyan eset történt, amelyre nem igen
van példa a futball történetében: a KAC kiegyenlitógólja Boross biró válláról jutott be a
KEAC kapujába. A játékvezetőnek meg kellett ítélni a gólt, mert a biró, a szabályok értelmében „felszerelési tárgy" a pályán.
A többi meccs is a várakozásnak megfelelően végződött.
KEAC—KAC 3 a (0:1).
A derbi megérdemelt
KEAC-győzelmet
hozott
és élvezetes játékot, bár a kecskeméti csapat egy
szerencsés góllal, egy félidőn keresztül kétségessé tudta tenni a nagyobb tudás érvényesülését. A
KAC-tól az első félidőben még lehetett látni néhány szép akciót Kaufmann és Harmat révén, a
második félidőbein azonban, amikor a KEAC-half
sor magára talált, beszorult saját térfelére. A gólokat Tóth II., Hetényi, Kovács II., illetve Gáspár és Harmat lőtte. Harmat
gólja ugy
asett,
hogy a center fejeslabdája Boross bíróról pattant
a kapuba. Az őszi elsőség kérdése még bizonytalan.
SzAK—HTVE 0:0.
A nagyszerűen működő védelmek és a csatársorok tehetetlensége jellemezte ezt a meccset. A
győzelmet, bár a SzAK közelebb állott hozzá, éppen a tehetetlen csatárok miatt egyik fél sem érdemelte volna meg.
SzTK—Reménység 5;3 (3:2).
Már 2.0-ra vezetett a. sereghajtó kiskunfélegyháaai csapat, amikor az SzTK magára talált és biztosan nyerte meg a meccset Góllövők: Csonka,
TiU, Herbich, Török (11-esből), Szabó (öngól), illetve Vidáos és B o l e m á n y i
Vasutas—KTK 3 «

(3:2).

A Javuló formában levő szegedi csapat vasárnap nehéz küzdelem ntán megérdemelten győzött
Kószó I. (2) és Kővári góljaival a veszélyes KTK
ellen A KTK góljait Károly és Fehér lőtte.
H M T R - M A K 3:3 (2:2).
Makó. Változatos játék után reális eredményt
hozott a két csapat mérkőzése. Héjjá (2), Csabai,
illetve Csili .2) és Balogh lőtte a gólokat.
Postás—Vasutas I I . 8:2 (1:1).
A Postás őszi elsőségét
bebiztosító
meccset,
osak nagy küzdelem után döntötte el a maga javára.

A csabai alosztályban
a Mezökovácsházai TB végzett az első helyen, m e r t
vasárnap 3:1 (2:1) arányban biztosan győzött a
Mezőberényi Textil ellen.
A másodosztályú egyesületek
értekezlete.
Az
elsőosztályu egyesületek példájára a másodosztályú egyesületek képviselői is összeülnek, az aktuális kérdések
megvitatására
Sok
megoldatlan
probléma van a másodosztályú egyesületek körében és igen sok a panasz a mellőzések miatt. Éppen ugy, mint az elsőosztályuak, a másodosztályú

csapatok is súlyos anyagi gondokkal küzdenek. A
legnagyobb bajuk az, hogy a legtöbbnek még pályája sincsen. A másodosztályuak értekezletüket
kedden délután 6 órakor tartják meg a DLASzban.

Remek eldöntetlen Milánóban
A magyar futball lassan-lassan visszanyeri
azt a pozícióját, amelyet akkor vesztett el.
amikor az olaszok 0:5 arányú súlyos vereséget
mértek rá- Azóta néhány győzelemtől eltekintve. nem igen kisérte szerencse a magyar futballcsapatot a nemzetközi küzdelmekben, különösen az olaszok elleni játékban volt óriási <
balszerencséje
válogatott
együttsünknekHosszú éveknek kél'.ett eltelni, hogy a magyar
csapat magára találva Olaszországban harcoljon ki szép eredmé --' az ellen az együttes
ellen, amely hihetetlen
szerencsével játszik
ellenünk- Milanóban vasárnap az Európa Kupa
döntőién 2:2 volt az eredmény. a félidőben
1:0-ra vezettünk, megérdemelten- azután a második félidőben egy perc alatt két gólt kaptunk, balszerencsével- Ezúttal megtörtént az.
amire 1925 óta hiába vártunk: a magyar csapat a negyvenezer olasz gyűrűjében ki tudott ;
egyen' ; 'éni és megmentette az egyik pontot i
Nagysz-rü teljesítmény- Remekül játszó futballisták kitűnő eredménye.,
amely
Szabónak.
Sternbergnek és Szalaynak köszönhető elsősorban. Szabó és S'ernberg beállításáért sok
támadás érte a szaksajtó : Iszéről a szövetségi
kapitánytAz első félidő 44- percében a magyar csa
pat megszerezte a vezetést: Titkos korneréből
Sárosi pompás gólt fejelt
A második félidő óriási olasz iramában egy
perc alatt két gólt kapott a magyar csapat, a
25• percben Colajisi• majd Ferrari rúgott gólt
A magya. csapatot nem törte le a két gyors
gól- támadásba lendült és a 33- percben Markos
passzából, amelyet Cseh Sárosához továbbított megszületett a kiegyenlítés a center révén 2:2'
\ kupaküzdelmekben a magyar csapat Olaszország és Ausztria mögött a harmadik helyen
végzett- Olaszország 11, Ausztrianak és Magyarországnak 9—9 pontja van- Egy kapott gólon dőlt el a második hely kérdése. Magyarország 17:16» Ausztria 17:15-

I Szened FC készülődése
a Phöbiis és a Kispest e;len
A nagyegyesületek politikája miatt pihenésre
itélt kiscsapatok sorába kell sorozni a Szeged
FC-tv
A „nagyok", nem törődve a szűkös
anyagi viszonyok között élő közép- és kiscsapatokkal, válogatott túrát rendeznek és > emiatt
a többiek nem játszhatnak- Ezt a politikát a
legjobban a Szeged FC érzi, mert nem tudja,
lejátszani két frd'raiévö meccsét' akkor, ami-

kor formában
vannak a játékosokNem
játszhatott vasárnap a Phöbus ellen bajnoki
meccset és december 1-én sem állhat
ki a
Kispest ellen, mert válogatott meccs_ lesz Párosban, ahol a nagycsapatok játékosai szerepelnek- Ebben a pillanatban még teljesen bizonytalan a Szeged vasárnapi programja- a vezetőség abban reménykedik, hogy esetleg a Phöbus ellen mégis bajnoki meccset játszhat csa:
pata:
A kényszerpihenőt nem töltötte tétlenül a
Szeged FC játikosgárdaja, mert vasári-n kiadós íréningmeccsen vett részt- A SzAK és az
MTE Szojkával és Gyarcsóavl felerősített csapata játszott vasárnap a Pálinkást és Tombáezot nélkülöző Szeged FC ellen- A futballisták
nagy kedvvel játszottak és a tréningmeccsen
sok gól esett- A kombinált 7:6 arányba- győzött- A sok gól nemcsak azér'. született meg
mert a csatárok lövőkedvükben vol'iak. han.cn-.
azért is, mert mind a két kapus erősen „gói
képes" voltKedden kondiciótréninget tartanak a Szegec
játékosai-

Országos rekord és szegedi
sikerek a su yemelöbaínokságban
Szeged sulyemelóbajnokságalért folyó küz
delmekbem. amelyet a Vasutas rendezett meg
vasárnap, a jó eredmények mellett "egy országos rekord is megszületett: Csinger (MTK) 300
kilogrammos teljesítményével országor. rekordot állított fel- A versenyen, amelynek eredménye a következő, a szegedieke* a Vasutas
súlyemelői képviselték:
Pehelysúly I Gaú: (Taxi) 220, Révész (Szeged) 2125, 3- Lantos (Szeged) 207-5- Könnyűsúly 1- Farkas (Szeged) 257-5, 2- Schön (FTC)
¿30. 3- Hamvas 165- Kisközépsúly
1- Cs-nger
(MTK) 300 kg (országos
rekord-) 2- Kiss
(MÁVAG) 275, 3- Eber (FTC) 245 Kisnehézsúly 1- .felen
(MAVAG) 265- 2- Benkovszky
(Taxi) 245. 3- Sávec (MAC) 237-5- Nehézsúly
1 Kiss (MAVAG) 3075. 2- Bakonyi (FTC)
302-5, 3- Koithay (Szeged) 250Befejeződött a birkozócsapatbajnokság ész!
fordulója. A déli kerület szegedi csoportjában
vasárnap befejezték az őszi birkózóosapatfoajnoki küzdelmeket- Két meccs vollt vasárnap a
rókusd tornaasairnokbar»,
ahol két Vasutas"
csapat mérkőzött az OMTK• illetve a HTVE
ellen- A Vasutas A) csapata fölényesen- 7:0
arányban győzött az OMTK ellen és ezzel as
eredményével a Toldi mögött a második helyen végziett- A győztes
csapat Temesvári
Dobó. Szabados II-. Tóth, Szűcs, Gaál, Vass- —
A B) csapat 2:5 arányban vereséget szenvedett a HTVE-től- A Vasutasból osak 'Csikós és
Szabados I- győzött- Vesztett: Szabó- Rácz.
Révész. Fodor és MórAz Attila pontot szerzett a Soroksártól. A
Szeged FC negyedik helyére kihatással lévő
Attüa—Soroksár meocs. amelyet vasárnap rendeztek meg Miskolcon 3:3 (3:3) arányban éldöntetlenül végződött- A Szeged FC-nek még
mindig egy pont előnye van a Soroksár efött

0 SzokQlay-szalámi fűszer
készítője vizsgázott hentes. Tehát osak e szakember által előállított szalámifiiszer garantálhatja disznóöléskor a tartós, ízletes
szalámi készítését. Óvakodjunk minden silány
utánzattól!
I MWNMMMMMMMMMMWM

Nagy kedvezmény a Délmaqyararszág Ausztriába uiazó olvasóinak!
1.
2.
8.
4
5.

6 0 s z á z a l e k k e d v e z m é n q az osztrák VOSOfOknAI a visszautazásnál.
50 százalék k é d v e z m é n q a vasúti k i r á n d u l á s o k n á l .
Teljes vízummentesség.
10 s z á z a l é k kedvezmény a H o t e l o k b a n é s p e n z i ó k b a n .
2 3 - 5 0 s z á z a l e k kedvezménv a s z í n h á z - é s k o ? c e r t j e u j e h n é l .
6. 25 százalék engedmény az autóbusz körsétákmJ, Slb.

A kedvezmények 1935 november 15-től 1936 május l-ig érvényesek. A fenti kedvezményeket nyújtó „ténszezónkártya" 7 pengőért kaphatd
lapunk kiadóhivatalában.
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• 13—90
Résztvesz a gázgyári rádió propaganda a ciMan.

FELEBARATON FIA Apróhirdetések

ÜO
Elképeltem az osztályt a régi rendben. Aztán nem tudom miért, Sanyi jutott az eszembe. Később beszédet kezdtem.
— Vigyázz magadra.
— Te is.
— Hajolj ide.
Csókkal búcsúztam Katótól.
Utána mentem a szoba ajtajáig, majd az
obiakhoz futott. Kató lassú, egyenes lépésekkel haladt előre. Az udvaron
meg-megállt,
csókot intett felém. Arca tüzelt, szeme lángolt. Utánanéztem. Ajkának tüzét talán csak
most láttam meg először. Talán azért, mert
az eml>erek külsejét az első látáskor
nem
boncolgatom. Egyszerűen
csak
tudomásul
veszem, hogy Péternek kajla a lába, vagy
Pálnak rücskös a képe. Ellenben, ha valami
nagy esemény állítja elém Pétert vagy Pált,
meglátom bennük a sajátos vonást, m é g pedig maradéktalanul. Gyehes alakját nem az
állomásnál figyeltem meg, hanem az iskolában, Cirmos Jancsiét meg a kutyahistórián,
Kiskovács apjáét az ágyúzáskor, Petit karácsonyfahozatalánál...
Jólehet, hogy Kató
alakja most vésődött örökre lelkembe, mégse
történt eget-földet rázó esemény, vagy talán készülőben volt.
Kató a kapuhoz ért.
Én nyomaték kedvéért fhogy erőteljesebb
legyen a búcsúzás) zsebkendő hiányában a
Peti
kispárnáját
emeltem magasba. Katónak tetszett. Kacagott. És ezzel a kacajjal eltűnt az ucca rengetegjében. Először
nem akartam hinni a szememnek.
Tényleg
elment?
Sokáig vártam, hogy visszajön, hogy mégegyszer megölel, megcsókol.
Nem jött vissza.
Csalódva, csüggedten ejtettem alá a kispárnát, megfordultam és célnélkiil bolyongtam szememmel a szobában.
Végül a macska fogta meg a tekintetemet.
Lábamhoz dörgölődött,
hízelgett.
Lehajoltam hozzá. Megsimogattam. Vesztemre. Vizes lett általa a kezem. Gondolkozás nélkül
az egyik kezemet a másikhoz dörgöltem. Ezáltal mind a két kezem nedvessé lett. Boszszankodtam a badarságomon. D ü h ö m b e belerúgtam a macskába. Azt hittem, hogy ő az
okozója a balesetemnek. Szegény
macska!
Följajdult, nyávogott és én engesztelésképpen előszedtem a sarokból a gyűjteményemet, amely 8 — 1 0 darab szalonnabőrből állt.
De az is előfordul, hogy ez a szám a 16-ot
is elértr. Két körülménytől függött. A szalonnafogy tisztástól, meg az ajándékozás nagyságától. Kezembe vettem a
gyűjteményemet,
azután latolgattam hány
darabot adjak a
macskának. Rrndszerint két darabot
szoktam voli adni. A macska közben észrevette
mesterkedésemet. Szemével könyörgött, fölfogtam rimánkodó pillantását, elképzeltem
testi fájdalmát, melyet
könnyelműen
neki
okoztam, majd hirtelen határozottsággal
a
szokástól eltérőleg négy darab szalonna bőrt
dobtam eléje. Egyp meg. A macskánk nem
kérette magát. Elkapta az első darabot és jóizü falatozásba fogott. Végűi a magam dolga
kezdett érdekelni.

Sietnem kollott. Igaz gáiió akadályként lélett fel az a bccsületszavas igéret, melyet
hatónak adtam, de már az igéret megtételekor tisztában voltam vele, hogy
kijátszom
azt.
Utrakészülődtem. A készülődés abból állt,
hogy vékonypénzü cipőmet befűztem, magamrakaptam a nagyknbátomat. Azután kinyitottam a szobaajtót. Néztem a küszöböt.

Eszem bejutóit a becsületszavas igéret. Mosolyogtam. Nekiindultam nekifutottam
miután visszahúzódtam az ágyig és átugrottam
a küszöböt. Alaposat ugorhattam, mert a következő piManatban a konyha közepén éreztem magamat. Fejemet az elhagyott szoba
felé fordítottam. Érdekelt az a távolság, amelyen keresztül megérkeztem a konyhába. A
macska ott ü k a küszöbön és bámult. Csodálkozott rajtam. Nekem nagyon tetszett az
ámulása. A z imént, ajándékozásnál, szórakozottan zsebresülyesztettem a gyűjteményem
maradványát. Szó nélkül feléje vetettem két
darabot, azrtán megint kettőt.
Hanem tovább nem időztem.
M é g egy pillantást vetettem a szoba felé,
aztán becsaptam magam mögött a konyhaajtót.
A következő pillanatban hideg futott végig
:estemen és jéghideg vizcsöpp szaladt végig az arcomon. A z első vizcseppet követte
a második, a harmadik. Rongyos volt az ég,
esett az eső. Mindezek ellenére egy percig
sem gondolkoztam azon, hogy megkezdett
utamat folytassam-e vagy se. Körülöttem tócsák játszottak fogósdit az újonnan érkezett
esőcseppekkel és a disznóól tetején két varj ú szembefordult egymással:
Kár, kár, kár . . .
(Folyt, kőv.^

Budapesti értéktőzsde zárlat. A vételkedv teljes hiánya és ennek megfelelően nagyfokú üzletté
lenség jellemezte a tőzsde forgalmát. A vezető pa
pirók az elmúlt napokban a favorizált kisebb he
.'yi értékek iránt osaknem teljesen megszűnt
a«
érdeklődé« és a felszínre került árfolyamok nngyrésze csak névlegesnek tekinthető.
A
hangulat
mindamellett nem volt kedvetlen éis csak ösztönző
hirek hiánya miatt nem tudott kifejlődni a tevékenység. Az irányzat egyenetlen Az árfolyamokban számottevő változások nem történtek, csak a
Nemzeti Bank rész vén veinek 2.5 pengős emelkedése érdemel említést. Magyar Nemzeti Bank 181,
Kősuén 301.5, Ganz 19.6, Izzó —, Szegedi kenderfonógyár 33.
Ziiriehi deviíazárlat. Páris 20.375. London 15275
Xcwyork 30!»5. Brüsszel 52.325, Madril 42.225, Amszterdam 200.20, Berlin 121.20, Schilling 57.15, Prága 12.775. Varsó 5810. Belgrád 7.02, A «ión 2.90,
Bukarest 2.50.
A Mtievar Nemretl Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 16 65 -16 95, dán kor. 74 35-75.15, belaa
5690 57 50. cseh korona 14 15 14 35. dinár 7 8 0 7.95, svéd kor. 85.9-86.85,
dollár 337.10-341 10,
kanadai dollár 328.00-33800. francia frank 22.30
22 50. hollandi forint 229 65-231 65. lengyel zloty
03.65—64.25, len 2.80 - 3.00. leva 4.00-415.
Ura
29 90 30.25. német
márka
.
.
norvég
korona 83.45-84 35. osztrák schilling 80 00 -80 70.
svájci frank 110 70-111 65

Budapesti terménytőzsde hivatalos ájpgvzései:
Buza tiszai 77 kg-os 18.06-18 25. 78 kg-os 1 8 2 0 18.50. 79 kg-os 18.35-18.60, 80 kg-os 18.50-18 75.
felsőtiszai 77 kg-os 1785 1795. 78 kg-os 18.00—
1810, 79 kg-os 18.15-1825. 80 kg-os 18.25-18.35,
felsőtiszai, dunántuli, dunatiszai 77 kg-os 17 90—
1800.. 78 kg-os 18.05-18.15. 79 kg-os 18.20-18.30.
80 kg-os 18 30—18.40. Pestvidéki rozs 16.10-16 20.
egvéb 1620—16.30. sörárpa I 1900-20.00, takarmányárpa 1 17.00—17.30, zab I. 17.66-17.80. tengeri' 15.50-15.60.
O i k á g ó i terménytőzsde zárlat.
Buza lanyha.
Dec. 99.25—99 —. máj. 96.75—ötnyolcad, j u l 90 háromnyolcad. Tengeri alig tartott. Dec. 5025, máj.
59 háromnyolcad, jul. 60 háromnyolcad. Zab aJig
tartott. Dec. 27. máj. 28 háromnyolcad, jul. 29.
snnsnssssecfwvmrlud etaoih rdlu etaoih snrdlu ec
Bozs alig tartott Dec. 49 25. máj. 51 Ötnyolcad,
jul. :,3 hénvolead

BÚTOROZOTT
SZOBÁK

Elegánsan berendezett
szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Petőfi
Sándor suflárnt 37a I.
em. jobbra. Megtekinthető d e 11-töl d. u.
3-ig-

4—0 voltos autó, vagy
motorkeiékpár dinamót
és egy
zsebvolt-métert
megvételre keresek. —
Hodács, Lechner tér 9.
szám.
Asztal tűzhely kifőzdének Ls alkalmas, jo a •
la pótban eladó. Retek
u. ¿6.
_ _
Négykerekű

kézikocsit

Kassza és v á
VEBÉBBBBi veszek.
laszfai eladó. Szécsényi

:

Üros
szobái keresek
fatelep, Tisza Lajosdec. l-re, esetleg konykörut 87.
hahasználattal. Ajánlfl- i
tokát „Olcsó bér" iel- I Szépirodalmi, fém- ée
igére a kiadóhivatalba
faipari könyvek, vicelapok, lexikonok,
valamint könyvszekrény elF o g l a l k o z á s
adó. Horváth vastelep..
Páris i-kórut 19a

Go .»b uKkötés

Jehórnemttkre éa minden anyagt/TB VAPRÓLJSK
ih Hép, Jegtai-tA-abb kiviteibwn
géppel, - N1TSOVIT > Or Ap- —.50, comb zsírral 1.—
pouyi uoca SI. Hzlni.
pengő. Kapható BlaunéJói

számoló

kezdő

irodista nö
felvesz helybeli
Részvénytársaság.
Ajanlatok az eddigi működés
és fizetési igény
megjelölésével „Jól számoló" jeligére a kiadóhivatalbH kéretnek. GépÓs gyorsírásban jártasok előnyben részesülnek
350
Ügyes
KIFUTÓF1UT
azonnal felvesz a Várisi Nagy Áruház
Rt.
Szeged, (Csekonics
u.
ós Kiss ucca s a r o k )

ADÁS-VÉTEL

Házal

locWaayebbsa
ab
adhat vagy vehet,
ha masrhirdeti a

Délmagyararszáf;
aprdhirdet*eel kősőtt
ü ü f P B P P ' i P V P
Vízvezeték és gépcsapok, gyalupad, ajtók és
ablakok, tokkal különféle nagyságban, uj cseresznyefadeszkáik, aszta
íos szerszámok,
szerszámnyelek olcsón
eladók. Horváth vastelep
Párisi-körot 19a.

nál,

Krlemen-u.

1. s®-

-KP'
Hizott Extrém, martiahus, t o n n á s virstli kolbász, nyers és főzött
hizott füstölthusok napi áron kaphatók. Hu«

füstölést vállalok. Kellner Kálmán mészáros,
Saéchenvi tér 9 Telefonj^»
Eladok Royal-gyorsmérleget, mákdarálót, kis
obédlőszönveget Hess**
né, Maa^-lér 6„ ugyanott veszek használt rul hanemüeket.
Tizenkéí személyes ebédlőszerviz
eladó.
FIschof. Mikszáth K á l m á n
ucca 22.
egmagasabb
Lea

árat Iltárgyakért és ruhákért C s á l é
Attila h 8

ZCt6K
lek használt

Több abédlőszőmyeg eladó
Fischhof.
Mikszáth K. ii 22
Veszek magas áron vasat, fémet és mindenné
mű fémből készölt tárgyat.
H o r f á t h vasteep. Párisi körút 19a.
Karikahajós Singer var
rógép
eladó. Fischliof,
Mikszáth K ii. 22.

Felelő» szerkesztő: P Á S Z T O R JÓZHKV
Nyomatott
a
kiadótulajdonos Délmagyarorszéf
Hírlap- és Nyomdavéllalat Rt. könyvnyomdájában
Felelő« üzemvezető: Ktetn Sándor

Dflmagifarország
Kölcsönhöntjvtór
Anyaga leifnaüvobb,
előfizetése legkisebb l

