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II szatócstól az áruházig
Szegeden tudtunkkal csak egy bolt van,
amely áruház néven tisztelteti magát. Nem
tudjuk azonban, hogy ez a megtisztelő és
hangzatos cim m é g meddig fogja megilletni.
Az áruházakról szóló rendelettervezet ugyanis, melyet a kereskedelemügyi miniszter most
tett közzé, ezt a címet az olyan boltok számára rezerválja, amelyek egy meghatározott
alaptőke mellett legalább ötven alkalmazottat foglalkoztatnak. Minthogy az ilyen boltok
száma a vidéken nagyon kevés, — azt hiszszük, egyetlenegy sincs az egész országban
— , a vidéki városok kereskedői elvesztik a?t
a jogot, hogy magukat, illetve ütemüket áruháznak tituláltassák.
Aki az áruházak rendelettervezetéről szóló
híradást ebben a formában olvassa, méltán
megdörzsölheti a szemét és intézheti a kérdést önmagához, hogy csakugyan olyan jól
megy már nekünk, hogy a kereskedelemügyi
miniszternek legfontosabb feladatai közé kellett sorozni ennek a cimkérdésnek elintézését? Igazán nem volna más baja a devizakorlátozásoktól, kontingentálásoktól, kompenzációs megállapodásoktól és monopóliumoktól
sújtott magyar kereskedelemnek, mint az,
hogy ki nevezheti magát áruháznak és ki
nem? A kérdés ebben a formájában csakugyan furcsa. De legyünk őszinték, a kérdés
hátterében komoly dolgok is lappanganak. A
kisebb, egyént kereskedők, különösen a fűszer-, csemege- és vegyeskereskedők egy része, saját érdekeit látta veszélyeztetve az áruházak versenyével és az áruházak megrend•«zabályozását kérte a minisztertől. A kereskedelemügyi miniszter most a közóhajra hivatkozhatik, mikor rendeletben akarja megmondani, hogy melyik bolt tekinthető áruháznak és azt is meghatározza, hogy az áruháznak mivel szabad foglalkozni.
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nebb formában, mint a gazdasági életben s szendőbe?
az örömből nagyon hamar lesz üröm, h a a A k e r e s k e d e l e m n e k é l t e t ő e lemásokkal szemben követelt elvet akövete- m e a
szabadság.
Klasszikusan tömör
lőkkel szemben is alkalmazzák. A* fűszeres mondatokban formulázta ezt a tételt a szeés csemegekereskedő ne örüljön, ha ,az áru- gedi kongresszuson Rassay Károly és szemházat eltiltják a szakmájába
tartozó cikkek melláthatólag a m e g g y ő z ő d é s t ő l fűárusításától, hanem gondoljon arra, hogy az tött mondatokban kárhoztatta
a kereskedeő üzlete is tulajdonképen miniatűr áruház, lem szabadságát korlátozó rendeleteket és
amelyet hasonló veszedelmek
fenyegetnek. monopóliumokat a város polgármestere. Kár,
Ugyanazon a jogon, ahogy az áruháztól el hogy a paprikamonopólium
életbeléptetése #
lehet venni a füszerárusitás jogát, a fűszerest előtt nem kereste az alkalmat, hogy ezt az elel lehet tiltani a sonka és felvágott árusítá- vet szintén hangoztassa és érvényesítse. Dc
sától, a szappan és különböző háztartási cik- kettejüknek a hitvallása a kereskedelem szakek forgalombahozatalától
és a palackozott badságának elve mellett, ha egyéb körülmébor tartásától. Az elsőt követelik a hentesek,
nyek nem is játszanának közre, önmagában
a másodikat a droguisták, a harmadikat pedig is elégséges volna ahhoz, hogy a kereskedőa borkereskedők és vendéglősök. Ha meglesz ket meggondolásra késztesse, hogy amit az .
az analógia, amire hivatkozni lehet, bizonyááruházi rendelettervezet tartalmaz, csakugyan
ra erősödni fognak ezek a követelések. Hová
kívánatos valami-e, aminek örvendezni kell,
jut a kereskedelem, ha létét ezentúl nemcsak
vagy pedig olyan p r e c e d e n s v a n b e n a monopóliumok fenyegetik, hanem attól is
ne e l b u r k o l v a ,
amelytől rettegni kell
rettegni kell, hogy s z e r z e t t j o g a i más
minden kereskedőnek, kezdve n kis szatócskereskedők asszisztálás» mellett mennek vetól a legnagyobb áruházig?

Horihy Miklós kormányzó
ausztriai útja
Az osztrák kormány meghívására néhány napos vadászaton vesz részt Eszak-Tirolban — Schuschnigg kancellár
tisztelgese - A kormányzó a wörthi tónál meglátogatja
Miklas szövetségi elnököt
Budapest, augusztus 21 H o r t h y Miklós
kormányzó csütörtökön Ausztriába utazott,
Északtirolban zergevadászaton vesz részt. A
kormányzó az osztrák kormány meghívására
utazott Ausztriába, ahová csütörtökön este érkezett meg inkognitóban.
Első ntja a magyar követségi palolába vezetett, hivatalos fogadtatás kérésére sehol sem
volt. A kormányzó az éjszakát a követségen
töltötte, pénteken délelőtt

A dolog itt kezd komollyá válni és itt kezd
a vegyeskereskedők és áruházak disputájából országos jellegű és messze kiható hordSchuschnigg kancellár látogatta nieg
erejű g a z d a s á g i é s j o g i kérdéssé kinőni magát. Van egy törvény, amely a kereske- A látogatás mintegy 20 percig tartott. A látodelemügyi minisztert felhatalmazza, hogy u j gatás után a kormányzó elutazott Innsbrucká r u h á z a k m e g n y i t á s á t é s m e g l e - ba, hogy az osztrák állani tulajdonában levő erv ő á r u h á z a k k i b ő v í t é s é t külön enge- dőségbén vadászaton vegyen részt. A vadászat
délytől tegye függővé. A törvénynek ez a szombaton kezdődik. Beavatott helyen ugy
tudják, hogy a kormányzó ausztriai vadászata
rendelkezése tiszta és világos. U j nagytőkés idején alkalmat fog találni arra, hogy vidéki
alakulások ne teremtsenek versenyt a kisem- tartózkodási helyén visszaadja
Schuschnigg
bereknek. De mit mond e z z e l s z e m b e n kancellár pénteki látogatását. A kormányzó
a kereskedelemügyi miniszter rendelettervevalószínűleg 4—5 napig fog Auszzete? Nemcsak az u j alakulásokat tiltja el,
triában tartózkodni.
hanem a m e g l e v ő
áruházakat
arra
Horthy
Miklós
kormánvzó ausztriai útjával
kötelezi, hogy bizonyos üzletágaikat különkijelentették,
böző záros határidőkön belül b e s z ü n t e s - kapcsolatban illetékes helyen
hogy a kormányzó látogatása az osztrák kors é k . Ez az, ami aggodalmat keltő és amit a mány régebbi meghívására történt.
gazdasági közvélemény nem vehet egyszerű
Az utazás dokumentálni kívánja azt
hallgatással tudomásul.
,
a szívélyes és őszinte baráti viSenki se mondja, hogy ez a kérdés a vidészonvt,
ket neim érdekli, vagy hogy a kereskedelem- amely a két ország között fennáll. Illetékes heügyi miniszter itt a kisembereknek tesz szol- lyen megállapították, hogy Horthy Miklós korgálatot. Ez az az eset, amelyre Rassay Ká- mánvzó utazásának a baráti viszony és a szoroly a kereskedők országos kongresszusán az ros kapcsolat demonstrálásán túlmenő jelenösszes jelenlevők élénk helyeslése mellett — tőséget tulajdonítani nem lehet. Az ezen túlm é g az egységespárti képviselőket sem véve menő kombinációk nem állják meg a helyüket.
Bécsbe érkezett magán jelentések
szerint
ki — , mutatott rá, hogy a 1 kereskedelemnek
m é g akkor sem szabad eltérni á szabadság H o r t h y Miklós kormányzó gépkocsin délben elérte Máriazellt, majd onrian folvtatta
gondolatától, ha a megkötő intézkedés 1 á tútját Salzkammergut felé.
s z ó 1 a g az ő előnyét szolgálná A m a neBécsbe érkezett magán Jelentések szerint a
k e m , h o l n a p n e k e d elve ugyanis se- kormányzó előreláthatólag még a mai nap foholsem érvénvesül keményebb és kedvetle- lyamán megérkezik az aacheni tó ^'dekén levő

Hinterrísbe, az osztrák állami erdőigazgatóság
vadászterületére, ahol máskor is szoktak zergevadászatot rendezni. Az északtiroli Hinlerris
nem messze fekszik a német határtól.
A vadászat
szombaton kezdődik, jövő héten Karinthiában,
majd Stájerországban folytatják.

A kormányzó meglátógatja Miklas elnököl
Bécs, augusztus 21. Jól értesült politikai körök ugy tudják, Hogy Horthy Miklós kormányzó ausztriai tartózkodása során látogatást fog
tenni Miklas szövetségi elnöknél, aki ezidőszerint a Wörthi tó partján, Veldenben nyaral.

Bécsi hivatalos jelentés
Bécs, augusztus 21. Hivatalosan jelentik:
Horthy Miklós Magyarország
kormányzója
rövid vadászati látogatás céljából Ausztriába
érkezett. A kormányzó ma délelőtt átutazóban
fogadta Schuschnigg szövetségi kancellár tisztelgő látogatását.

Az osztrák sajtó
Az osztrák sajtó őszinte örömmel és meleg
rokonszenvvel üdvözölte Horthy kormányzó
ausztriai látogatását. A lapok cikkeiben kifejezésre jut a magyar államfő személye iránt
érzett mély tisztelet és Horthy Miklós államfői
tevékenységének megbecsülése.
Valamennyi lap vezető helyen közli a látogatásról kiadóit közleményeket.
Az Havas Iroda bécsi jelentése szerint 1
magyar kormányzó látogatását — noha az osztrák kormány meghívására történt — tisztán
magánjellegűnek mondják. Az a tény, hogv
ehő külföldi utján Ausztriába indult, az osztrák—magyar viszonv szivélvességét mutatia.

Nemzetközi bonyodalmakkal
fenyeget
a spanyol polgárháború
P-t
Nincs eredménye a békeköz veti lésnek, folytatódnak a véres táma- Í O O . O O O
A felkelők San Sébastian
erődiében

Lbsabon, augusztus 21. Eddig meg araa erő
si tett jelentések szerint 9 felkélák elfoglalták
San Sébastian San Marco erődjét.

dások — Rendkívül kiélesedett a spanyol—német helyzet — Olasz
kormánynyilatkozat a francia favaslatokra
Páris.
augusztus 21. A spanyol polgárháború frontjain csütörtökön nem történt különösebb esemény, mindössze estefelé az étzaki
örököknél voltak kölcsönös bombázások.
A csütörtöki nap eseménye
a két helyről megindult bfkfköívMité akció volt.
Uruguay valamennyi latinam erikái állam közös bélceköxvetitő
ajánlatát
forsziroeta
és tegnapra sikerült tervét, megvalósítani. Az ajánl»• tot Mexikó is *Ifogadta,
jóllehe4 fegyvereket
sr.állit a spanvol kormánynak.
A másik békeközvetitő javaslatot a Páneurópai
Egyesillet
elnöke, gróf
CoudenhoveKalergi tette Bécsből. Azt javasolta a két
s/eipbenálló tábornak, hogv költsenek
azonnal
fepyvertzUnet.et
és használják fel ezt az időt
beket árgyalásokra.

Német jegyzék
A német kormány csütörtöki jegyzéke —
londoni jelentés szerint — igen erőteljes. A német kormány a jegyzéket a madridi
kormányhoz küldte a „Kamerun" kereskedelmi gőzös
megtámadása ügyében. A német ÜKWÍVŐ közölté a madridi kormánnyal, hogy a német hadihajók
a nem spanyol
fehégjog
alá
tartozó
rizeken minden eszközzel
meq fonják védeni a

Francia repülőgépek
Ussábon, •ugus'tus 21. A madridi repülőtérre tegnap egy haroin»n<»loros francia polgári
repülőgép érkezett, unelyet azonnal áfmázoltak spanyol színekre. Ezenkívül 25 francia

Vendéglői magyar asztalok
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rekord. 260 T-t adok 10 <tk?. 14 K. tört aranyra (jobb
ékszerre többet) Ruhákra, kereakedSkaek árukra, m>-

e»e kölcsön Dr. SINON Zálogház, Óroszláa uoca 6.
Bejárat kanu alatt is.

német hajókat.
A német s a j t ó a. „Kamerun"
átvizsgálását, kalóztámadásnak
minősiti.

Bombáztak egy német
hajótT
a

Rójna, augusztus 31 A Giomale d lt li« hendayei tudósítója megbízható forrásból lelenti,
hogy az S- E- jelű német torpedó vadaszhajór>
bomba robbant. A gőzös Bayonne felé haladt
A feltevések szerint San Sebástian erődből tüzeltek rá A német hajó parancsnoka csak *rra
szorítkozott, hogy a legénységnek a harci állás
elfoglalására adjon parancsot és hoey a hajó
távolabbi vizekre menjen. A gőzös kapitánya
az eseményekről tájékoztatta a hayonnei német konzult, aki a gőz/>s fedélzetére szállt.
Olasz politikai körökben a Giornale d'Italia
híradása nagy feltűnést keltett. Általában u$y
vélik, hogy az incidens érezhetően sulyosb'tia
a jelenlegi helyzetet.

Hét n*met hadihajó
Bő h m
ellentengernagy
parancsnoksága
alatt a következő hajók indultak a spanyol vizekre az ott állomásozó német csatahajók felváltására:
Admíral Gráf Spec páncélos. Nürnberg és
Leipzig cirkálók és a negyedik, valamint a
harmadik torpedóraj két kél hajója.

Olasz jegyzék a semlegességről
Róma, augusztus 21. Az olasz kormány jegyzéket nyújtott át Franciaország római nagykövetének a spanyol ügyekbe való be nem avatkozás tárgyában. A jegyzékben Olaszország teljes mértekben fenntartja eddigi álláspontját
és tiltakozik a Spanyolországba iránvuló fegyverszállítások ellen. Megállapítja, hogy be nem
avatkozást nemcsak a kormányokra, hanem a
magánosokra is ki kell terjeszteni.
Az olasz kormány közölte a francia nagykövettel, hogy a francia kormánv által javasolt
megegyezés értelmében a következő kötelezettségeket hajlandó vállalni.
1. Megtiltják a Spanyolországba, a spanvol
birtokokra es a marokkói spanyol területekre
irányuló szállítmányokat, amennyiben azok
fegyverekre, lőszerre és hadianyagokra, valamint felszerelés alatt álló. vagy leszerelt repülőgépekre és hadianyagokra vonatkoznak. A
szállítási tilalom vonatkozik a közvetlen és
közvetett kiszállításra és átmenő forgalomra
is2. A tilalmat minden folyamatban levő szerződésre ís alkalmazzák.
3. A kormány hajlandó az érdekelt államokkal állandó érintkezést fenntartani, ugv, hogy
közölhessék egymással a végrehajtott intézkedéseket.
Az olasz kormánynyilatkozat rendelkezései
áronnál életbelépnek, mihelyt a francia, angol,
portugál, nemet cs szovjet kormányok szintén
kötelező igéietet tesznek. Minthogy azonban a
francia javaslatban a közvetett beavatkozásról
is szó vati anélkíil. hogy a francia javaslat azt
részletesebben megmagyarázná, az olasz kormány részletezni kívánja, az ilyen közveteti
beavatkozást ugv értelmezik, hogy a szerződéshez csatlakozó államokban nem lehet engedélyezni nyilvános gyűjtés, vagv önkéntes katonai srotgálatra való jelentkezési a két fél számára.

•dtain kb. kótceán S hé alatt 3,?00 tárgyra, fz ériási

eredetű katonai repülőgép érkezett ide, mindegyik hat-hat gépfegyverrel.

London fen:ar?ia az érintkezést a madridi kormánnyal
London,
augusztus 21. Angol politikai körökben ma délelőtt kijelentették, h o g v a londoni kormány
fenntartja
az érintkezést
ij madridi kormánnyal
a felkelők ellen Madrid
által
javasolt
tengeri és szárazföldi
zárlat
ügyében.
Ami a „Kamerun" német hajóval kapcsolatos
incidenst illeti, angol körökben utalnak arra,
hogy az angol hatóságok már az ellenségeskedések legelején. közölték mindkét szembenálló
féllel, hogy az angol kereskedelmi
hajókat hadihajókként
foG'jáíc megvédeni
minden
illetéktelen beavatkozás
ellen. A német tiltakozás
éppem ezért Londonban nem okozott, nagyobb
nyugtalanságot.

A szocialista Internacionale
ii!£se Párisban
Páris, augusztus 21. A szocialista munkás internacionálé és a nemzetközi szakszervezetek
szövetségének vezetői pénteken Párishan együtles ülésre ültek össze. Az ülésen az angol munkáspárt nevében a munkáspárt volt elnöke,
L a n d s b u r r y vett részt. A tanácskozás célja annak megállapítása, hogy a munkáspártok
és munkásszakszervezetek milyen magatartást
tanúsítsanak a spanyol kérdésben.

Döntő hadműveletek?
Madrid, augusztus 21. Az El Socialist ugv
tudja,.hogy a valenciai milícia csapatai benyomultak a Caceres tartományban levő Buedalupéba. Elónyomulásukat súlyos harcok előzték
meg A felkelők egy része tartja a székesegyházat. amelyet a milícia körülzárt.
Ugy anez a lap jelenti, hogv a kormsnvhü
csapatok nagy erőfeszítéseket tesz Cordova irányában.
A Politika a * írja, hogy Cordovát teljesen
körülzárták a kornianyhü csaptok, a varost
hat kilométernyire közelitették meg. Döntő
hadműveletek várhatók.

Hlinka haldoklik
Prága, augusztus 21. H 1 i n k a, a szlovák
néppárt vezére, misézés közben rosszul letl. Állapota aggodalomra ad okot, tekintettel rnaga^
életkorára.

Schlezák Leó
autóbalesete
Bécs, augusztus 21. Innsbruckból jelentik:
S c h l e z á k Leó kamaraénekes és felesége
gépkocsin Innsbruckból jövet, a gépkocsi vezetője meg akart előzni egy másik autót, de túlságosan az ut szélére vezette azt, amely feldöntött három utjelző követ és a kanyarban belezuhant az ulnicnti árokba. Schlezák Leónak,
feleségének és a gépkocsi vezetőjének nem történt haja, a kocsi erősen megrongálódott,

Utépitési botrány Győrött
Győr, augusztus 21. A győri rendőrség pénteken' délelőtt őrizetbe vette H a l m o s György
mérnököt, aki a Szombathely-győri Kátránygvár és Útépítési Rt győri gyártelepének vezetője. Az őrizetbevételt hosszú vizsgálat előzte
meg. A győri törvényszék vizsgálóbirájának
irányítása mellett folytatott vizsgálat során
nyomós gvanuokok merültek fel, amelvek szerint a Kátránygyár és Utépitési Rt útépítései
körül súlyos szabálytalanságok történtek
Az üggyel kapcsolatban pénteken a törökszentmiklósi csendőrség őrizetbe vette K * u :
n i t z e r KároM, n vállalat törökszentmiklósi
telepének igazgatóját. Az ügyben a csendőrség és a rendőrség tovább nyomoz, hir szerint
még ujabb letartóztatások tárhatók.
A
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Uri divat és kalapkülönlesressésrek
nogy raktára! — Olcsó árak.
l u i í a y Albert (Híd) ueea.

«

Halálos mulatság
Kisteleken
(A Délmagyaroi szág munkatársától.) Csütörtökről péntekre virradó éjszakán Kistelekre hívták a szegedi mentőket egy kocsmai verekedés sebesültjeihez. A mentők beszállították a kocsmából P a p p Sándor pusztaszeri
lakost, akit több késszurással életveszélyesen
megsebesítettek a verekedés alkalmával. A 25
esztendős Papp Sándort a közkórházban vették ápolás alá, de segiteni nem lehetett rajta,
péntek hajnalban meghalt. Megállapítást nyert,
hogy a szerencsétlen fiatalember oly súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy mig a mentők
megérkeztek, sok vért vesztett. A kés a tüdejét
is keresztül járta. Halála előtt kihallgatták és
akkor elmondotta, hogy mulatni ment át Kistelekre. A kocsmában több legény ült, akik neki haragosai voltak. Nem sokat törődött azonban velük. A legények éjféltájban beléje kötöttek. majd valamelyik kést rántotj elő és beledöfte. Hogy a halálos szúrást kitől kapt*,
azt nem tudta megmondani- A kisteleki csend őrség folytatja a nyomozást a tettes kézrekeriliscic. Tapp Sándor holttestét átvitték a törvényszék orvostani intézetne, ahol felboncoliák.
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Pénteken részben feloldották
a paprlkakészletek zárolását
Nyugtalanság a termelők, kikészitők és kereskedők között

3

Kiváló

minőségi! pasztőrözött tejszínből készült

teavai

10 dkg 30 fillér

a Központi Tejcsarnok rt. fiókjaiban.
(Viszonteladóknak árkedvezmény)

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Egv
héttel ezelőtt jelent meg a földművelésügyi
minisztérium rendelete a füszerpaprikaértékesitésének szabályozásáról. A rendelet értelmében
a paprika átvételét és a bel-, valamint a külföldi forgalomba való bocsájtását szeptember
1-től a szövetkezeti
központ
fogia végezni. ,4
szövtkezeti
szerv hétfőn alakul meg
Szeneden.
A paprikatermelők és kereskedők Körében
meg voltak arról győződve, hogy a központi
szerv megalakulásáig a paprika forgalmának
eddigi rendszerén nem változtatnak. Ezt hangsúlyozta a, kiadott rendelet kommentálása is.
Ynnál nagyobb meglepetést keltett az a. váratlan intézkedés, amelv szerdán délután érkezett
a szegedi paprikamaJmokhoz. Valamennyi
malomnak
a földmüvelésügyi
miniszter
rendeletét
kézbesítették,
hogy fűszerpaprikát,
a további intézkedésig
nem szolgáltathatnak
ki. sem belföldi, sem. pedig külföldi
szállítás
céljaira.
Ez
másszóval a paprikakészletek
zárolását
jelenteste. A meglepetésszerű intézkedés különösen
az exportőrök körében keltett meglepetést, mert
határidőre szóló megrendeléseik voltak, amelveket igv neim lehetett lebonyolítani és az egész
forgalom
megakadt.
A váratlan telefonrendelkezés ezerdán élénk izgalmat és nyugtalanságot okozott a paprikaérdekeltségek köréhen.
Nagv nyugtalanság volt érezhető a termelők
és kikészitők körében, mert a forgalom meg-

akadásával nem tudták, hogy mi lesz a szombati piaeon ós a kikészitők szombati munkatérfizetéseivel. A nyugtalanságot alátámasztotta
az a helyzet, hogv senkisem tudta, okát adni,
megmagyarázni a váratlan
express-rendelkezést. Pénteken valamennyire tieetult azután
a helyzet.
Pénteken a miniszteri
intézkedést
ujabb
rendelkezés
követte. A földművelésügyi miniszter intézkedett, hogy ha az exportőr a vegyvizsgáló állomásnál igazolja a paprika eladását, igy kiigényelheti
az eladott
mennyiséget
és azt az export céljaira
kiadják
részére a malomból,
Pénteken már az ujabb
rendelkezés
szerint bonyolították le az exportot. Az érdekeltek körében most kivá,ncsian várják, hogv
a legközelebbi napok milyen ujabb meglepetést
hoznak.
Jól informált
helyről
pénteken este közölték. hogv a szombati
piacon
nem lesz
fennakadás
az exportforgalom
lebonyolításában.
Illetékes helven kijelentették, hogv
szombaton
az exportőrök
továbbra
is vásárolhatnak
export céljaira
paprikát
éppen olvan körülmények
között, mint eddig. A malmokat utasították,
hogv a megvásárolt paprikát
akadálytalanul
kiadják. Az exportőrök ugv mint eddig, a kikészítőknek az átvételnél kifizetik a vásárlási
összeget. Ezzel biztosítják a szombati piac zavartalanságát.

\ Innlusl kommunistaszervezhedfó
vádlottal o szegedi t ö r v f r i p z é f t előtt
Egésznapos tárgyalás utón elrendelték a bizonyítás kiegészítését
és a tőtárgyalást elnapolták
(A Délmagyarország
munkatársából.)
A szegedi törvényszék Facfaw-tanácsa. pénteken tárgyalta a juniueban leleplezett kommunistaszervezkedés iigvét. Tizenkét vádlott került a
bíróság elé: Hajdók
Béla 27 esztendős cipészsegéd, Krajkó
Sándor 35 esztendős tápéi cilészsegéd, ifj. Kraihó
József 27 esztendős tápéi
lak ós, Kohn
Ilona 25 esztendős szegedi fodrászsegéd, Herz Pál 23 esztendős magántisztviselő, Szabó
István, Tajthy
Ferenc,
Kohn
Miksa. Apró
Antal budapesti szobafestősegédek, Macsánszky
József 21 esztendős fogtechnikus, Fábián
Kálmán 25 esztendős gvárimunkás és Pósa Mária 24 esztendős fodrászseged.
A vádirat
a. vádlottakat az állam és társadalom törvényes
rendjének erőszakos felforgatására
irányuló
bűntettel, illetve vétséggel vádolja. A vádirat
szerint a 6zervezkedás vezére Hajdók
Béla volt,
akit hasonló bűncselekmények miatt egvizlen
kilenchónapi fogházra Ítéltek. Hajdók a fosrságból való szabadulás után ismét kommunista
dolgokkal kezdett foglalkozni. A vádirat, elmondja, hogy Hajdókot ilyenirányú tevékenysége miatt a mult évben kizárták
a
budapesti
szociáldemokrata
pártból.
Ezután
történt,
hogv a kommunista központban
megbízták
azzal, hogv utazzon Szegedre és itt igyekezzék szervezkedést inditani. Szegedre érkezése
után belépett a szociáldemokrata pártba. A
vá,dirat részletesen felsorolja Hajdók szegedi
céljait ós tevékenységét. Eszerint Hajdók a
párt ifjúsági csoportjában ellenzéki mozgalmat
kezdeményezett, az volt a terve, hogv megnyeri a többséget és magához ragadja a hatalmat.
Az ifjúsági csoport tagjait igyekezett
az
eszmék számára megnyerni. Előadásokat tartott, amelyeknek az volt a lényege, hogv a
szovjeiállapotok miiven kívánatosak. Nyomtatvánvokal osztogatott, amelyeket a budapesti vádlottak szállítottak Szegedre.
Kirándulásokat szervezett a Tiszapartra, Tápéra,
ezeken a kirándulásokon is előadásokat tartott, vagy tartatott, tiltott dalokat énekeltetett. Kohn Ilona, aki menyasszonya volt Haj-

dóknak, a vádirat szerint főleg a Vörös
Segély
megszervezése körül tevékenykedett, a többiek
nyomtatványokat terjesztettek, arra vállalkoztak, hogv híveket szereznek.
A vádlottak a rendőrségen beismerő vallomást tettek. Néhányan azonban ezt a vallomást már a vizsgálóbíró
előtt
visszavonták
és arra hivatkoztak, hogv a rendőrségen kényszer hatása
alatt
tettek vallomást. E g y i k sérüléséről a vizsgálóbíró orvosi látleletet vétetett fel.
A pénteki főtárgyaláson
elsőnek Hajdók Bélát hallgatták ki,
aki részben beismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy meaavőződéses
kommunista.
Elis, merte, hogv Pestről Szegedre küldték, de- megi bízója
nevére nem. emlékszik,
illetve az illetőt
| nem ismli.
Elismerte, hogv kész elgondolásI sal, tervezettel jött Szegedre, de terveit nem
; váltót
a valóra,
nem foglalkozott kommunista| szervezkeléssé' hanem ehHvett a
minimális
munkaidő és munkabér ügyében tevékenykedett.
A nála lefoglalt iratok csak tervezetek voltak,
amelyeknek kivitelére sor nem került.
A többi vádlott visszavonta beismerő vallomását
és azzal védekezett, hogy bántalmazták, kénvszeritették a rendőrség előtt tett vallomására.
^ A bíróság délelőtt tíztől este hatig tárgyalt.
Kihallgatták az összes vádlottakat, azután a
védők: dr. Turmaver
Gusztáv, dr. Vass Tibor,
dr. Schwarcz
István és dr. Valentiny
Ágoston
tettek előterjesztést
a bizonyítás
tárgyában. A védők több tanú kihallgatására
tettek indítványt abban az irányban, hogy a
rendőrségen a. gyanúsítottakat megfélemlítették. hogy a szociáldemokrata pártban az ellenzék nem jelent okvetlenül vörösellenzéket és
hogv az ¡fiúsáéi csoportban elhangzott előadások nem voltak kommunista irányúak.
• A biróság helyt adott a védők kérelmének
és
a tárgyalást elnapolta.
Uj határnapot a biróság hivatalból tűz ki.

Kétszázezer idegen
a budapesti
Szent István ünnepen
Budapest, augusztus 21. Fényes pompával ünnepelte meg csütörtökön Budapest Szent István
napját. A nagy ünnepségekre több, mint 200 ezer
idegen érkezett Budapestre. Franciaországból több
mint ötszáz magyar érkezett. Szinte a világ vala- •
mennyi népe képviselve volt a diszes ünnepségen
A tömeg már reggel 7 órakor kezdett gyülekezni a Vártemplom előtt. Nyolc óra tájban érkezett H ó m a n Bálint kultuszminiszter a miniszterelnök képviseletében, J ó z s e f főherceg, A n
g e l o K o t t a pápai nuncius, S e r é d i Jusztinián
hercegprímás. Pontosan 8 óraikor érkezett meg a
Zsigmond-templom elé H o r t h y
Miklós kormányzó vitéz Igmány-Hegyessy Géza tábornok kise retében;
A szentmise közben felsorakozott a körmenet.
A hercegprímás mögött a testőrök sorfala között
haladt a kormányzó. Az előkelőségeket a Gyöngyösbokrétások követték.
A menet 9 órakor érkezett a Mátyás-templom
elé, ahol harsonajelek köszöntötték a Szent Jobbot. Mise után visszavitték a Szent Jobbot a Zsigmond-templomba.
Bensőséiges ünnepség volt délben, 12 órakor
Zuglóban, ahol 30 budapesti vitéz kapott telket és
házat. A kormányzót díszszázad fogadta, vitéz
H e l l e b r o n t h Antal, a vitézek főkapitányának
helyettese elmondotta beiktató beszédét. A főváros
nevében S z e n d y Kíroly polgármester beszélt,
majd Horthy Miklós kormányzó mondott beszédet.
1
— örömmel fogadom el — mondotta — a főváros által felajánlott vitézi telkeket. Ha 1918-ban
a vitéz magyar férfiaknak ilyen gócpontjaik lettek
j volna a fővárosban, nem történt volna az, ami
' történt.
A kormányzó ezután beiktatta a vitézeket, majd
; megtekintette a telepet.
j
Amig a beiktatási ünnepség tartott, a külföl! diek közel másfélszázezres tömege megtöltötte a
város uccáit és végignézte a Várban a zenés őrségváltást, amelv egy óra hosszat tartott. Olyan
nagy volt a l érdeklődés: hogy a rendőrségnek kordont kellett vonni. A kordonon belül csak útlevéllel rendelkező külföldieket engedtek. Este tűzijátékot rendeztek olasz tüzijátékmesterek terve
szerint.
A S/.ent István-napi ünnep alkalmából M i kl a s osztrák szövetségi elnök a legőszintébb szerencsekivánatait fejezte ki Horthy Miklós kormányzónak.
Belvárosi

Szoml>»l, vasárnap

Hot.»

Csékos órák

Kgy muzsikus szerelmei. Főszereplők:
Hörblger P á l és Ida WUst
5, 7, 9
Széchenyi Mozi

Szombat és vasárnap

FOROG
AZ IDEGEN
Csupa humor, csupa öt'et!
2 órás íalrengető kacagás!
A legvidámabb filmburleszk !
Szereposztás:
Az idegen, aki forog Ridó Sándor
Aki vezeti . . . . Feleky Kamill
Matyó Kató
. . . Orosz Vilma
Kató anyja . . . .
Dajbukát Ilona
Az öree
Bársony István
A k i a pofonokat kapja Keleti L á s z l ó
7 és 9 ó r a k o r a k e r t b e n

b. 7, 9

#
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Panaszos levél a miskolciak
szegedi kirándulásáról
Igen tixítclt Szerkesztőség! Nagyon kérem,
hogy levelemnek nb. lapjában helyét adni szíveskedjék.
Lehetetlen állapotok voltak a János vitéz
szonuhatesti szabadtéri előadásán, egyike voltam én is a szenvedő résztvevőknek. A történtekre felhívom b. figyelmét a nagyrabecsült
polgármester urnák, a szabadtéri előadás rendezőségének és végül az Ibusznak,
amelyet
okoltak a történtekért.
A szeged! filléres gyorsokhoz kötelező volt
megváltani az 1 pengő 50 filléres belépőjegyet,
amelyre nem volt ráirva, hogy hová szól, ülővagy' állóhelyre. Megváltottam két leányom és
magam számára. Megérkez\e Szegedre, egész
délután jártuk m<YJiézni ennek a csodálatos
>zép városnak a nc\ .zelességeil és uton-ntfélen elragadta'ásunmal, adt mi kife jezést.
hidva azt, hogy nekünk már megvárt a jegyünk, nyugodtan tnenlünk el 7 órakor a 8
óra 10 perckor kezdődő előadásra. Meglepetésemre akkor már nagyon sokan voltak, de a
legnagyobb meglepetés csak azután következeit. amikor azt mondták a bejáratnál, hogy a
mi jegyünk állóhelyre szól. E n már akkor
vissza akartam fordulni, azonban leánykáim
kérlek, hogy maradjunk és nézzük végig. Maradtunk, azonban szó sem leheteti, hogy lássunk. vagy halljunk valamit az előadásból.
Kmber, ember hátán és merem állítani, hogy
az a rengeteg kétoldalt álló semmit sem látott
és semmit sem hallott HZ előadásból.
Az a méltatlankodás, amit a közönség véghez vitt. nem mindennapi látvány volt. Azokat
a követelődzőket, akik az 1 pengő 50-ért látni
is akartak valamit és hangosabhan merték ezt
követelni, előállították és magam is esak véletlenül menekülhettem meg ettől. A rendőrségnek esak nagynehezen sikerült rendet teremteni a méltatlankodó közönség között.
Egy órai olt tartózkodás után
elmenlünk.
mert képtelenek voltunk arra. hogy közel néryóra hosszal áll junk rengeteg ember közöli, beszorulva egy helyben.
Különösen akkor, amikor megludlák, hogy
amíg a szegediek .VI fillért fizettek állóhelyért,
addig mi a messziről jöttek P 1.50-et, még nagyobb lett a felzudulás.
Már most kérdem az igen tisztelt vezetőséget. hogyan tudják azt elnézni, hogy az a filléres utas, aki olyan áldozatot hoz. kiteszi magái a hosszú ut fáradalmainak, azért, bogv
szabadtéri előadást végignézhessen és akkor
llven elbánásban részesül. Hogyan képzeli el
*r,t az igen tisztelt vezetőség, hogv egész
délután járkálni, nézegetni n \.irosl. mert hi
••zen Szenedet is lálni akartuk és akkor este
órákig kelljen »tl állni és az ellenőrök lökdöseset eltűrni, luiel nem csinálnak prnpagán(lát Hazafelé a vonatban mindenki megbotránkozva l>eszéll erről.
Kérdéseink, amire választ kérünk a kővetkezők:
1. Mért nem biztosítanak n filléres gyorsok
ittasainak olcsó ülőhelyet?
2 Méri kérnek az 50 filléres állóhelvérl 1
pengő 60-et?
8. Mért adnak ki több jegyet sok ezerrel, ha
férőhely nincs?
Hálásan megköszönve az igen tiszlell Főszerkesztő ur szívességét, maradok tisztelettel
Varga Dezsőné, Mí*kolc, (S*éehenvi-uccn 90,>

kereskedelmi és iparkamarához való küldözgetés, melynek eteKintetbeni illetékességét kétlem.
Az ilyen és ehhez hasonló panaszok sem
válnak Szeged idegenforgalmának hasznára.

1936 a o g w r t u t 22.
mert a megfelelő lakással rendelkezők a felajánlásától a jövőben bizonyára tartózkodni
fognak.
Vagyok Szerkesztő urnák híve: Egy utóbb
sóhivatalhoz küldött lakáskiadó.
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Ma tartják meg az OTI-székház
hokrétaiinnepélyéi
Ezer pengő jutalmai oszi ki az OTI a munkások között
(A Délnwgyarország
munkatársitól)
Hat
héttel ezelőtt fogtak hozzá — végre — az Országos Társadalombiztosító Intézet
«tegedi
székházának ¿pitéiéhez és szombaton már bokrétaünmrélyt tartanak AZ építés sxinhalvén
Ebből a7. alkalomból m OTI igazgatóság« 9 %
pengő ¡utelroat oszt ki az építkezés vezetői ét
a munkások között. Jutalmakban a következők részesülnek:
a főpallér 100 pengőt kap, segédpallér 50,
anvagkezelő 40, ácemunkavezető 15, vasraunka.veze*ő 15, anlégoló 10,
állvánvozásvezető
10, kőmüveRTnnnkások egyenként 8 pengőt, az

ácsok, vaaszorelők éo gépkezelő munkások eiintén 8—8 pengő jutalmat kapnak, a férfinapszá
mosok 5, a női segédmunkások 4, a fiatalabb
napszámosok ugvanosak 4 pensiő jutalmat kap
nak « bokrét*ünnepélv alkalmából.
A jövő héten a totó további étütáaét te!\
t i t j á k és gyors tempóban hamarosan sor V»riil a belső munkálatokra is. A terv ez. 5r -:v
legkésőbb
novemberre
befejezik
az
4»itkf£i*1
és december elején a Társadalombiztosító Intézet szegedi pénztára az u j székházban kezdheti meg mliködéeét.

490 sokgyermekes szegedi
család közül csak 25 veheti
igénybe az adócsökkenést
465 család teljesen vagyontalan és nem tizei adót
Szent István naptán 10 szegedi anyát kitüntettek

(A Délinagyarország munkatársától.) A Ma , ti a sokgyermekes családok számára kijáró
gyar Anyák Nemzetvédő Bizottsága Szent Ist- ' adókedvezményt.
ván-napján jutalomban szokta részesíteni a
sokgyermekes anyákat. Az idén 1300 anya kapóit pénz- és természetbeni jutalmat, közülük
lizen szegediek, a környékről 30 sokgyermekes
anyát tüntettek ki Szent István-napján. A sze(A Délnwnuarország
munkatársától.)
Csügedi és környéki sokgyermekes anyák névsora
törtökön este a mentők beszállították Alsóa következő:
központról Nógrádi
Ferenc kétesztendős kisSrtg«4vtil: Árendás l erencné, MártoMSsy An- fiút a gyermekkórházba. A gverek sulvos mat»lM\ Oltványi .lánosné és Károlyi Istvánné Se*. rólugmfrgezést
szenvedett. A kisfiú átment a
gN-Al*ó<anya: Halász Istvánné. Gajdács Imréné
szomszédba, ahol éppen nagymosást tartottak.
S*«H*d-F*lsriUn.vii: óav. Horvátti Mihályné, Pig- A teknő mellett állott a marólúggal telt edénv.
nicJÉ.v J'Atné. Rstkó Eleknéés Tschóc.zky F<>r»ncné
amelyből a gverek nafcvott ivott abban a híMakóról: Balogh .Józ&efné, Bódv Aotáteé, B«6I szemben, hogv az edénvben viz van. A sierofc•lózsefné, Markovits Sámuelné, Sctimidt Istvánné, oséüen gyereket « gyermekkórházban
jpolís
Tamás Józsefné és Varga Imréné. Földeák; Pász- alá vették, de segiteni nem tudtak rajta, mert
tor Andrásné, Bodócsy Lászlóné. CsongrM: Ve- : a maró folyadék teljesen összeroncsolta a síiréb Jánosné, Blaskó Jánosné, Nyilas Györjryné 1 iát és belső részeit. Nógrádi Ferenc pénteken
Tömörkény: örmándy Mihályné. Szentes T6rö ! delelőt ( sérüléseibe belehalt.
A rendőraée elesik Jánosné, Sutus Lászlón*. Fáhtiíii»ehe(itj«ln: i rendelte a nyomozást annak megállapítására.
özv. Bórák Lászlóné Kistelek: özv Honty lánns ' hogy a kisgyermek halála miatt kit terhel fené Hódmonövásárhely: Mónus Sándorné, Ráez i lelőflség.
Antalné,
Körösi
Sándomé,
Széli
Ferencné. Hegyi Jánosné. Wártély-tsnyu: Csontos La
josné. KiKkundnrovstnN: Tnzó La josné. Mindezen*:
Pálinkó Dezsőné. Szolnoki Ferenené, Szőke Jánosné. Sándorfnlv«; Ferenczi Antatné. DOrozsm»Ki»templomt*ny*: Veres Istvánné, Tasi Jánosné.
%
A kitüntetett anyáknak 9—17
gyermekük
van és mindannyian szegénvsorsuak, sok gondokkal küzdenek. Pénzügyminiszteri rendelet
(A DélniagyarorszáC munkatársától.') S u l j ő í
értelmében a négynél többgyermekes családokszerencsétlenség történt csütörtökön a Nyárnak, a gyermekek számához mérten, kedvezucca 21. szám alatt lévő házban. S z ö g i AnMélyen tisztelt Szerkesztőség! Lapjuk f. h ó mény jár az adófizetésnél. Az ötödik és min- na 12 éves kisleány játék közben b o r z a l m a i n
19 i szamában megjeleni .Megbízható magán- den további gyermek után 5- 5 százalék az összeégette magát, a mentők súlyos, életveszéadócsökkentés.
lakás idegenek részére" cikkükre hivatkozáslyes állapotban szállították be a közkórházsal ugy vélem, tudomásukra kell hoznom az
Szegeden most készült el a sokgyermekes ba. A nyomozás során megállapították, hógy
idei szabadtéri játékokkal kapcsolatban azon
esaládok statisztikája és ebből megállapítható, Szögi Anna a délután folyamán egy öngyúj-inomáliákat is. amelyek a lakásbejelentőket hogy 490 olyan család él. ahol a gyermekek
érte az idegenforgalmi hivatal lakáselosztó kö- száma négynél több A négyszázkileneven csa- tóval játszadozott. Az öngyújtó lángjától lángralobbanl a ruhája. A kisleány kétségbeesetzegei részéről, mivel hiszem nem egyedülálló
esettel jövök.
i lád nagvohbrésze semmi hasznát sem * eheti ten sikoltozott és igyekezett a tüzet eloltani.
az adókedvezménynek, mert közülük
465-en
Sikoltásaira segítségére sittték a hozzátartoFelajánlottam elegáns 1. osztályúnak megálzók és eloltották az égő fuhét. addigra azonban
lapított szobát, mire a? idegenforgalmi hiva- teljesen vagyontalanok, minimális a keresetük
a kisléány igen súlyos másod é« hftrtnadfóku
tal azt lekötötte 2 személy részére 14— Ifl-ig és éppen ezért nem is fizetnek adót A 490 család közül 25 olvan van, arrtélyik igénybe, vébelerjedő időre, aminek tudomásul vételét \elem
égésj sérüléseket szenvedett K u k >t»sen vállán,
— « I I M M I I — — —
elismertetlék azzal, hogv ha másnak kiadnám
mellen, arran sebesült meg vcs^lyesfcn, A
ugyanezen időre, az ebből eredó károkért és
A zárdai formaruha selyem gomboló teljes felszí
szerencsétlenül járt kisleányt d kórházbin
költségekért engem tesznek felelősié
Tekin- relése
ápolják, állapfila azonban
életveszélyes. A
tettel arra. hogy vendégek ezídeíg nem jelentvizsgálat megindult annak kiderítésére, hogy
keztek, kérdem, hogv ki illetékes a lekötött
terhel-e valakíl a kisleány szerencsétlenségéért
s^oba megállapított bérösszegét megfizetni, s
tehát legelőnyösebben ntlam szerezhető be
vájjon jogos-e az idegenforgalmi hivatalnak a i FRANKEL TERI. Kelemen u. 12.. Ha-Ha mellett gondatlanság.

Marólúg

Suiyos szerencsétlenség
fáték közben

az öngyújtóval

Idegenlorgalom és lakás

az én mintáim szerint készül

1936 augusztus 22.
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A kereskedelmi és iparkamara, .
MARS-TERET, II RAKOCZI-TERET
:S n VALÉRIA-TERET
favasolja a piacok számára
Piacéríekezleí
(A Délmagyarország munkatársától.)
A piacok áthelyezése ügyében hétfőn délelőtt értekezlet lesz a városházán az összes érdekeltek
bevonásával. Az értekezletet megelőzően a kereskedelmi és iparkamara pénteken délelőttre
megbeszélésre hivta össze a kereskedelmi ós
ipari osztály tagjait, akik nagyszámban jelentek meg az ülésen. A Vértes Miksa, kormánvfőtanácsos elnöklésével megtartott értekezleten különféle lehetőségek merültek fel a piackérdés megoldására, a felszólalók mindegyike
hangoztatta, hogy a piac elhelyezése
az üzletekkel és műhelyekkel
rendelkező
kereskedőkre, iparosokra
jelentős
kárral
járna,
mert a
mostani piachelvekről elterelődne a forgalom.
Volt olvan felszólaló is, aki azt
kivánta.
hogy radikálisan oldja meg a város a piacok elhelyezését.. Többen amellett szólaltak fel, hogy

a

kamarában
a Tisza Lajos-körutnak a. pénzügvígaz arat óság
ég a gőzfürdő közötti szakaszára kellene áthelyezni az összes piacokat, volt, aki a nagvkörutat ajánlotta, az értekezlet azonban ezt a tervet még tárgyalásra is alkalmatlannak minősítette.
Az értekezlet tagjainak többsége végülis ugv
határozott, hogy a piacok hilyéül
a
Mars-tér
kövezetlen
részét, a Rákócziés a
Válériar
tereket
javasolja.
A kamara á-lláspontia továbbá az, hogy a piacokat, a város a mostani
helyükről csak fokozatosan építtesse le. A hétfői városházi értekezleten a kamara képviseletében Grósz
Marcell és Körmendy
Mátyás
osztályelnökök, továbbá Varga Mihály,
Fenyő
Mátyás, Kertész
József ós vitéz Csányi
János
jelennek meg.

HireK
Az idő
A Szegedi Meteor*
Obszervatórium
jelenti; Szegeden a hőmért . gmagasabb állása 28.4, a legalacsonyabb 18.6 C. A barometer
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 764.4. este 763.6 mm. A levegő páratartalma reggel 85, délben 46 százalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 1—3. A lehullott
csapadék mennyisége 0.1 mm.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra
kor. Időjóslat: Átmenetileg csendesebb idő,
éjjel sok helyen köd. A déli és keleti megyékben csak kevés felhő. A Üunántul nyugati részein újból felhősödés, több helyen eső. Délután mérsékelt nyugati szél, több helyen zápor és Zivatar, a hőmérséklet alig változik.
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— Szegedi autófuvarozók küldöttsége a polgármesternél. A szegedi autófuvarozók deputációia járt pénteken délben a városházán dr.
Pálfy József polgármesternél. A
küldöttség
elpanaszolta,, hogv az autófuvarozók helyzete
rendkívül siralmas, ennek következtében rövid
idő alatt a számuk 92-ről 24-re apadt 1©. A
meglévő autófuvarozók is csak annvit kéoeíek
keresni, amennyiből a legszűkebb megélhetésüket fedezhetik. Panaszkodott -a küldöttség,
hogv a városi autóbuszüzem
is
konkurrenciát
csinál, az ünnepi játékok alkalmával például
különjáratokon szállította a közönséget és ezt
máskor is megteszi amikor valamilyen nagyobb
sporteseménv van Újszegeden. Hangoztatta a
küldöttség, hogy a szabadtéri játékok idején
fok panaszt tettek az idegének részéről amiatt,
hogv a t t t i k nem a legrendesebb állapotban
vannak, erről azonban az autófuvarozók nem
lehetnek, mert nem keresnek annyit, hogv autór
.iükat rendszeresen javíthatnák.
Azt kérték
végül, tiltsa meg a polgármester, hogy a városi
autóbuszüzem
ie konkurrenciát csináljon nekik. A polgármester kijelentette, högv a panaszt kivizsgália és intézkedik, he*v az autóbuszüzem ne okozzon konkurrenciát, az autófuvarozóknak
— Halálos dínnvemérgezés. Gyöngyösről jelentik: Weldner
József cipészméeter dinnvót
vásárolt a piacon, amélvet héttagú családia jóízűen elfogyasztott. R ö v i d é i n
valaménnvfen
rőftéíttl lettek, elérts psdig Weidner nagv szenvedések után meghalt.
A (»alád többi taei*
16 mégbetegedett. A vizsgálat során -íie^álíapitótták, högv a dinnve fertőző betegségből
elhullőtt állat hullájánál érett meg, a dinnvéhp felszívódott a mérég. am^lv azután
szerencsétlenségét okozott.

— Tolságos»o vérm*8 embereknél, kiknél az
igeD nagy nedvdusság mindenféle tünete, mint
gyors elfáradás, elbágyadás, a teltség érzete
gyakran jelentkezik, feltűnően kedvező hatással
szokott, járni, ha három hétig naponta 1 pohár
természetes „Ferenc József keserüvizet isznak.
— Pusztaszeri bwesu. A Pusztaszeri Árpád
Egyesület évtizedek óta szeptember első vasárnapján megrendezi az Arpád-űnnepséget Pusztaszeren Az idei ünnepély sorrendje a kővetkező:
Ünnepi költemény, szavalja dr H a j n a l István,
ünnepi beszédet "mond vitéz dr V á r a d y László
országgyűlési képviselő, záróbeszédet dr. H á n y a d i-Y a s Gergely országgyűlési képviselő tart.
Az emlékszobrot 22 egyesület kiküldötte koszorúzza meg Az ünnepségen tábori oltár előtt L e p e v
Emil sándnrfalvai plébános mond szentmisét. Szegedről szeptember 6-án, reggel fél 7 órakof indulnak a kocsik a városházától, az autóbuszok Sárakor indulnak Pusztaszerre
— Szabadcirkusz Kedden este fél 9 órai kezdettel kezdj meg előadássorozatát a Szent Istvántéren a „Turul* szahadcirkusz. A Cirkusz artistái között szerepel H e i m a o n József é« K f t s z
Dezső, mindketten szegediek, i birkozósportból
ismerős a nevűk

Mesihivó.

A Fiiízerpaprikatermelők, Kikészitök éfc Érté.
kesítŐk Szegedi Szövetkezete folyó évi augusztus
hó 24-én délelőtt 12 órakor a városháza közgyűlési termében alakuló k>\zgyölést tart, melyre a
következő érdekeltségi tagokat: úgymint a Ssegéd- és Szegedvidékí Füstéi paprika termelők Szövetségének tagjait, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamarái, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarát. a Szegedi Papríkakikészitők Egyesületének tagjait, a Szegedi Kereskedők Paprikaszak
osztályának tagjaii
tisztelettel meghívom,
azzal a megjegyzéssel, hogy az érdekeltségük igazolására szolgáló tagsági Igazolványt, (fűszerpaprika termelési engedélyt, ipírnigjMélyt, ttb.)
hozzák magukkal
"
A m. Mr földművelésügyi Miniszter 26300—
1036. számú rendelete alapján.
KorOm Mihály sk,
m. kir gazdasági tanácsos,
* Széjffcd- és Szegedvidékí FŰMWpaprikatermélőV: Stóvétségénék élöőke.
T«rgysorőzaí:
1 A megalakulás kifnímdá&a és az alapító tagók névlegyzékénék felolvasása
1 A szabálya téhi ossZehifá* mégállapitása és
a légVzőkönyv hitelesítésére a »agók ktjélölése
3 Határozatképesség megállapítása.
4. Az alapszabályok felólvasása. Határozat aflnak elfogadása tárgyában.
5. AZ igaZgatósá? és a félüflyelőbizOttság megválasztása.

— Az Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség tagjai részére a vasárnap reggel 6.28kor Budapestre induló gyorsvonattal
félárn
csoportos utazást állit be. Kérjük az érdeklődők jelentkezését legkésőbb 28-én este 7 órái?,
a Délmagyarország jegyirodában .
— A Próféta-kertben a Gazdasági Egyesület
rendezésében bemutatják a mezőgazdasági kiállításon első dijat nyert borokat. A bemutatóval kapcsolatosan szerepel P o l g á r Ferenc országoshirii
komikus és S á n t h a Lajos népdaléoekes. Nagy
érdeklődés kiséri az olcsó, kellemes és hangulatos Próféta-estéket.

Női dtvalselymeh, szöveteit
olcsón

W i W Ki. E R

Tábor ucca

7/b.

— Hangverseny Kisteleken a Zöldkereszt-akció javára. Tegnap-este kivételes eseménye volt
Kisteleknek. Akkor tartották meg a kaszinó
heb íségeiben a Zölúkereszt
szolgálat hangversenyét, amelyen nagy közönség vett"ré.-zv
A
me^v'entek között volt dr. Pity István főszolgabíró, vitéz dr. Tóth Béla tiszti főorvos, dr.
Mánajtildu
Aladár községi ügyvezető orvos,
dr. Zobay
László főspáni titkár, Milassin
Péter polgári iskolai igazgató, dr. Maiina,
Lajos
ügyvéd, dr. Sümegi
Ernő községi orvos, vitéz
Rábay
alezredes 06 a Kisteleken
állomásozó
tüzérosztag tisztikara. Megjelentek a
hangversenyen Csongrádmegyc Zöldkeresztes védő^
női is nagyszámban. A hangverseny előtt 5 omor Márta, a kisteleki Zöldkcrcszt védőnőié
üdvözölte a mcgielenteket es ismertette az
akció célját. Zongorán játszott Nemes
Agnes,
— Halász Andor, Halász Menyhért és Nemes
Agnes Havdn- és Mozart-triót adott elő nagy
sikerrel, dr. Magyar István énekelt, zongorán
kisérte Kiss Lajosné, hegedült Pálinkás
Pál.
A sikerült hangverseny után tánc következett,
a közönség a hajnali órákig kitűnően szórakozott. A
hangverseny rendezésében
Szomor
Márta Zöldkeresztes védőnő é6 dr.
Köturnya
Mária működtek közre eredményesen. A hangverseny jelentős jövedelmét a Zöldkeresztes akció céljaira fordítják.
— Nem lopták el az aranyórát A strandon. Pár
nappal ezelőtt C h r i s t o p h József feljelentést
tett a rendőrségen, hogy az ujszegedi strand egvik
magánkabinjából ellopták az aranyóráját. Péntekfen fordulat állott be az ügyben, kiderült, hogy
ném történt lopás, csupán rossz tréfának lett az
áldozata a feljelentő. Christoph újból megjelent a
rendőrségen és bejelentette, hogy az aranyóráját
nem lopták el. hanem egyik barátja csinált véle
rossz tréfát. Amikor ugyanis a barátja felöltözött
a kabinban, magához vette tréfából Christoph órá
ját és aZt másnap postán visszaküldte a lakására
— Erdélyi Miháy kiállítása »t Tpurrsarnokban
A Tömörkény-Társaság képkiállítás« rendez az
Iparcsarnokban A társaság Erdélyi Mihály festőművész képelt mutatja be reprezentatív kiállítás
keretében. Az ünnepélyes megnyitás vasárnap délélőtt 11 órakor lesz, a kiállítás szeptember 8-án
zárul. A kiállítás tartama alatt a társaság felolvasásokat és zenedélutánokat réndez, amelyekre
díjtalan a belépés.
LÉGYFOGÓK:
12 drb „Ágnes" mézes piros légyfogó
9 drb „Párisi" mézes piros légyfogó
5 drb „Óriás" mézes piros légyfogó
1 drb légyfogó üveg l-es

—21
—.24
—.21
—.68

10 FILLÉRES OSZTÁLY;
1 doboz óriási Heider fegpor
5 drb képákasztó horog
31 pár cipőfűző
1 drb edénvsuroló gyökér csmaV
1 drb rod borotva szappan

—.10
—.10
-.10
—.10
—.10

4
1
1
1
1
1
I
1
1
1

14 FILLÉRES OSZTÁLY:
drb stoppoló pamut
drb fém eipőhuzó
drb porcéllán bögre
üveg Illatos kékít*
üveg fémtisztitó
18 FILLÉRES OSZTÁLY:
drb álló tükör
drb zöldségvágó kéi
drb Cifrázó hámozó kés
drb fém paradicsom tóltw*r
dfb
fcaji&tő»«

—.14
—.14
.—.14
—.14
—14
—18
—18
—.18
—18
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Kerékpárosok!

E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s árban részletre a d o m .
GimlHs' és alkatrészeket
i rban k a p h a t

•o

Szántó
Sándor nál.
S i e g e d , (Kins D palota- Kiss u. 2
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Szeged sz. kir. város polgármesterétől,
41383-1936. szám.

Hirdetmény
a fűszerpaprika értékesítésének szabályozásáról.

1936 aueusziiis 22.
mozdittassék és hogy a kiváló minőségű fűszerpaprikát termelők és kikészitők megfelelően jutalmaztassanak.
Fűszerpaprikát, csöves fűszerpaprikát, félterméket, fűszerpaprika őrleményt 1936. évi szeptember hó 1-től kezdve külföldre vinni csak a szegedi
és kalocsai m. kir. vegykisérleti és paprikakisérleti állomás (vagy az országos m. kir. kémiai intézet és központi vegykisérleti állomás) vizsgálati
bizonyítványával szabad.
A vizsgálati bizonyítvány kiállításának kérel
mezésénél be kell jelenteni az őrlemény minőségét, rendeltetési és tárolási helyét is.
1936. évi szeptember hó 16-tól kezdve fűszer
paprika őrleménynek 1 kilogrammot meghaladó
mennyiségét csak uj minősítő jeggyel ellátott csomagolásban szabad forgalomba hozni.
A fűszerpaprika értékesítésének szabályozási
ról szóló rendeletek kihirdetésének napjától,
vagyis 1936. évi augusztus hó 14-től kezdve a fűszerpaprika félék megjelölésére Szegeden csak a
„Magyar paprika Szeged" elnevezést szabad használni Az elnevezésbe a „Magyar paprika" felírás
nem lehet kisebb a „Szeged" felírásnál.
A paprikakikészitők (őröltető), a paprikaőrlő
(daráló, vám őrlő) és paprikakereskedő köteles a
rendeletek hatálybalépésekor, vagyis 1936. augusztus hó 14-én raktáron levő minőségenkint 10 kilogramot meghaladó fűszerpaprika őrleménykészletét a minőség, a mennyiség és a tárolási hely megjelölésével a rendelet hatályba lépésétől számított
14 nap alatt annál a vegykisérleti és paprikakisérleti állomásnál bejelenteni, amely a készletet minősítette. Ezt a készletet tulajdonosa 1936. évi
szeptember 15-ig szabadon árusíthatja.

Kozhirré teszem, hogy a 4650—1936. M. E. 26500
—1936. F. M. számú rendeletek értelmében fűszerpaprikának a termelőtől vagy kikészitőtől (őröltetőtől) átvételét és kereskedelmi forgalombahozatalát Szeged székhellyel a „Fűszerpaprika Termekasszafurók kifosztották a makói villanylők, Kikészitők és Értékesítők Szegedi Szövetketelep kasszáját
zete'' cég alatt megalakítandó helyi szövetkezet utján a m. kir. földművelésügyi Miniszter ur által
Zsákmány: 6634 pengő
kijelölt központi szövetkezet végzi, amely a fűszerSzent István napjára virradó éjjel vakmerő paprika őrlemények összes készleteire nézve átvéKasszafurók megfúrták a makói viíianytelep Li- teli kötelezettséget vállal.
;,et-uccai telepének páncélszekrényét és annak
A szegedi helyi szövetkezet a Szegedi és Szeegész tartalmát, 6(>.'l4 pengőt magukkal vitték.
gedvidéki Fűszerpaprika Termelők Szövetségének,
A telep irodájában reggel vették észre a kasz- e szövetség tagjainak a szegedi körzet területén
-,/afurásl, ami annál feltűnőbb és egyben bizony- paprikakikészitést iparszerüen folytató kikészitőksága a kasszafurók vakmerőségének is, mert az nek (őröltetöknek), a terület szerint illetékes meM oda közvetlen szomszédságában van a telep zőgazdasági kamarának és kereskedelmi és ipar'^azgatójának a lakása, amelyben az igazgató cs-a- kamarának, valamint a város közönségének, mint
idjához tartozók aludtak, a telep egész udvara jogi személynek részvételével alakul meg.
Fűszerpaprika termeivénynek kell érteni a csömaga az iroda is egész éjjel meg van világítva,
u irodától néhány méterre levő gépházban állan- ves fűszerpaprikán felül a fűszerpaprika félterméió inspekció van. Ennyi gátló körülmény ellenére keit (zúzott, döngölt paprikát, paprikamagot) is.
Fűszerpaprikát engedély nélkül nem szabad
:i kasszafurók zavartalanul végezték munkájukat.
A rendőrség kora reggel helvszini szemlét tar- termelni. Termelésre csak az kaphat engedélyt, aki
a helyi szövetkezet tagja. Engedély nélkül csak a
lott. MegállapitoUa, hogy a jcasszafurók ketten
voltak, de lehet, hogy hárman. A kerítésen át háziszükséglet céljaira és 15 négyszögölet meg nem
másztak az udvarba és onnan álkulcs segítségé- haladó területen szabad fűszerpaprikát termelni.
Fűszerpaprika termelőnek, vagy kikészitőnek
vel, sűrűn egymás mellett, lyukakat fúrtak, amelyek egybeszakitása után 43—48 centiméter nagy- saját háziszükségletére évenkint legfeljebb 6 kálogram paprikaőrleményt adhat a szövetkezeti közságú rést kaptak. Ezen keresztül emelték ki a
Az 1936. évi szeptember 16. napján fennmaradó
Kassza tartalmát. A rendőrség rádiókörözést bo- ponti. helyi szövetkezet utján.
készletet uj minősítési jeggyel kell ellátni és újA termel ínek fűszerpaprika termeivényt külföld
<•: atott ki ellenük.
ból kell zárolni. Ezt a készletet a készlet tulajdo
r-o bárki részére, belföldre csak kikészítő (őrlető)
nosa köteles a szövetkezeti központnak átvételre
részére
szabad
elidegeníteni,
fűszerpaprika
őrleméKözgyűlés Makón. Nikelszky polgármester hétfelajánlani. A szövetkezeti központ az igy felajánlö délután fél 4 órára rendkívüli közgyűlésre hiv- nyeket pedig a termelőnek, a kikészitőnek, őrlőlott készleteket a m. kir. földmüvelésügyi miniszla össze a város képviselőtestületét. A közgyűlés nek csak a helyi szövetkezet részére szabad eldde
ter ur által a m. kir. kereskedelem és közlekedésgenitená.
Általában
minden
elidegenítés
és
forgalárgysorozatán szerepelnek: a vasárnapi piac
ügyi miniszter ur meghallgatásával megállapítanlombahozatal a helyi szövetkezet utján történik.
ugye, a Zrinyi-uccai óvónői lakás újraépítése, a
dó áron fogja beváltani.
A fűszerpaprika termelő szövetség a csöves papközigazgatási gyakornoki állások betöltése, a váN
A rendeletek kihirdetésük napján, tehát 1936.
rikára
és
a
zúzott
(döngölt
,
paprikára
tájékoztató
rosháza lépcsőjének átépítési tervei és köitségyeévi ugusztus hó 14-én léptek életbe Az ezután
árakat állapit meg. A csöves paprikáért, zúzott
lése, a virilisek névjegyzéke és a város függő kölőrölt és minősített paprika tehát már a rendele(döngölt) paprikáért a termelőnek fizetendő legki
csöneinek a meghosszabbítása.
tek szerint csak az értékesítési szövetkezet utján
sehb
árat
szükség
esetén
a
m.
kir.
földművelésügyi
Dalárdanap Makón. Tizenhárom dalárda éne- I
kerülhet forgalomba. A szegedi értékesítési szökétől volt hangos Makó Szent István napján, a vá- j miniszter ur állapítja meg. A megállapítottnál ala
vetkezet augusztus 24-én alakul meg és ezen a
csonyabb
áron
vásárolni
tilos.
A
fűszerpaprika
ros közönsége őszinte érzésekkel kapcsolódott be
napon már minden paprika őrleményt csak e szerv
minősített
őrlemények
beváltási
árát,
nemkülön'bba a lelkes ünnepségbe, amelyet a Makói Davesz át a malmokból és ad át a kereskedőknek
ben
a
nagykereskedői,
kiskereskedői
és
fogyasztási
lárda fennállásának hatvanadik évfordulója alforgalombabozatal céljából a miniszteri rendeletkalmából rendezett. Reggel istentiszteletekkel kez- j árat is valamennyi érdekeltség meghallgatása után
ben megállapított áron, Erzsébet-rakpart 19. szám
a
m.
kir.
földművelésügyi
miniszter
ur
állapítja
dödtek az ünnepségek, amelyeken az énekszámoalatt.
kat a dalárdák szolgáltatták. Szép jelenetek kö- meg. A megállapítottnál magasabb áron árusitani
Szeged, 1936. évi augusztus hó 18-án.
tilos.
(A
rendelet
erre
vasárnap
jelenik
meg.)
zött zajlott le a zászlók megkoszorúzása és az ezt
A kormányhatósági rendeletekben gondoskodás
Dr. Pálfy JAzsef
kftvető ünnepi közgyűlés, amelyen 1r. T a m á s s y
polgármester.
emlékezett meg a Makói Dalárd:i jelentőségéről, történt arról is, hogy a fűszerpaprika ktvitele elől í i n g Béla főjegyző az ünnepség vendégeit köszöntötte. Nikelszky polgármester órmeket oszlott kl a dalárda régi, érdemes tagjai között. Erd é l y i Béla, T ö r ö k Ernő, R o z s n v a i Lajos,
K ö b l ö s István és N a c s a János részesültek ki'iintetésben. A társas ebédet hangverseny követte
i Horthv-parkban, szép számú közönség jelenlétél>en, este előadás volt, amelyen a jubiláló dalárda
a nagy s z e
dr. G y e n g e Miklós átdolgozásában a ..VartvoMMWy-M W M f M M M M A M M A M M M M M M M M M M M M
4Ói nagy dalnok verseny" cimü operaparódiát mulatta be Az előadást Gyenge konferánszai tarkíFérfi
tották. amelyeket J a n k ó János és K o l o n i c s
KUlönféle
Ilus nagy sikerrel adtak elő. Az ünnepség sikerét
Inrhonyo,
komoly anyagi haszon ¡s kísérte, amelyet a dalevestétzla,
csőtészta
lárda céljaira fordítanak.
Dé 1 magyarosiig
éra lényegesen oloeóbb, minő
legnagyobb
rum és llkftr o i c s 6 i
sztloa és s z örsége az eddigi kifogástalan
benerenhe'o
meár u háza
Mindent«« k a p h a t ó
uiiionsáqok
Gyári eladási helyek: Valéria
-- A munkanélküli kárpitossegéd öngyilkos* tél- 15., Károlyi n. 8. -fc
a legdivatosabb anyagokból
sági kísérlete, öngyilkosságot kísérelt meg csükészen és mérték szerint
törtök dóiul,in Asztalos
Miklós munkanélküli
Dugonics—tér 3UeUKui
Elsőrendű
krírpitossegéd. Asztalos hónapok óta munkaViszonteladóknak árkedatfíatösJfa
vezmény.
nélkül volt. biába kísérelt meg mindent, nem
uliKé&xleí
ludott álláshoz jutni. Asztalos csütörtök déllegnagyobb választékban
kész fotelek, rekamlék
után elindult Szegedről Alsólanva felé. Az orI (Fodor n. sarok.
szágúton meggondolta magát és valami ismebflröndösnól.
lOzí ,i8 ernyOkftezltö ipartelep
retlpn mérget vett be. amitől eszméletét veszn<MalvalkH:nniege<eégek nagy
lette. Beszállították Szegedre, állapota sulvos.
Mérey n. ».
5T
raktára. Szened, Kórísz-o. 6
férfi
Tele'on 91-02.
Arra a kérdésre, hogy miért akart meghalni,
+
elmondotta, hosv kétségbeesésében szán a rA
R « C Z - C Í p Ö t hord
magát erre a lénfare. mert már nem bírta toDivatos formák,
kalaps^fMonia
könyvkötészete, Szeged Kele
Genera-Motors
vább a nélkülözést. Állapota sulvos, de remémen-n, 1. Iskolai könyvek, diseelsőrendű kiállítás
Feketesas u. 21.
lik. hogv felépül.
m ü v e k , folyóiratok b e k ö t é s i t
Kölcsey utca 7 szám
vállalja.
Kérien árajánlatot.
x Klestii Szanatórium. Budapest, 1., Ráth
Eroded párisi modellek.
r.vörsy.ucca 5 a főváros egyik legideálisabban
Alakitások izlésessen
HasznfSI
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt
motorok, vízszivattyúk
gyógyintézete Rel- és idejrírvóryAsznt, sebészet,
kaphatók
kárpitos
szfllészet. nőgyógyászat, urntoiria. <fb. Röntgen
llföfdigéo
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium
Elektro
elöl meneküljfina S U B A *
SZELEP
cardiograph (szivvizsgáló) Krogh féle alapanyagníDmOn-lT K »ivére neca
Vidra-a. 3 Ref. templom mögött.
p i n c é b e
söröm!
cserevizsgáló készülék. Enterooleaner (bélfür1
4<
dő). Modern vtzgyógyintézet! ()trvo«ilag vezetett
elismerten
villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátási 9700
divatos és o'csó
K l a u z á l tér.
négyszögöles park! Olcsó érák!
»»
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a rutinhiány kiütközött rajta
dók is megfélemlítették.
A mérkőzés után a súlyosan
git az egyik szanatóriumba
már véres kötés helyébe ujat
kitisztították és beoltották.

S^OS*!

Jól kezdődött
A Szeged FC Kispesten szép küzdelemben pontot szerzett
a Kispesttől
A budapesti sportvezetők, elsősorban a Ferencváros, azt hitték, hogy a Szeged FC nem
tud startolni a. bajnoki szezonban. A hangulatot bizonyos ellentétek is alátámasztották,
de nem tudták
megakadályozni,
hogy
a szer
gedi csapat ne vegyen riszt abban a küzdelemben, amelyben joga van szerepelni.
A hangulat
az indulás ellenére pesszimisztikus volt, a, szegedi csapat szinte magárahagyatva
utazott
Budapestre,
hogy a Kispest ellen csütörtökön
első bajnoki meecgére kiálljon Ha mindenki
pesszimista volt is, a játékosok naev hízakoaással néztek a mérkőzés elé.
A mérkőzé- előtt igen paprikás
volt a hangulat a Sárkány-uceai pályán a kispesti táborban, amely zngolódott a magas helvárak miatt
és a beigért bajnoki előjáték helyett barátságos meccset kapott a közönség. Az elkeseredett, hangulat azonban nem akadályozta meg
a kispestieket abban, hogv ne bízzanak csapatuk fölényes
győzelmében.
A szezonnyitóra felvonult
a PLASz
és az MLSz
vezérkara
dr. Dietz Károly
szövetségi
kapitánnyal
az
élen és ezek is előre elparentálták
a Szeded
FC-t. Mindenki szegedi vereséget várt, csak a
játékosok és az a kis tábor bizott a piros-fehér
színekben, amely — el mert, mtfn,ni a mérkőzésre.
Amig a tribünön 4—5 gólos kispesti győzelemrőj beszéltek, addig a szegedi öltözőben
bizakodva készült az elparentált gárda meccsre. A délelőtt felvamán megjelelt a szállodában, 3 szegediek tanyáján Pat.aky és egv másik
ferencvárosi vezető, magukkal vitték
Pálinkást a már megkezdett tárgyalások hefejezé-•a érdekében Csak néhány perccel a jáMk megkezdése eíótt érkezett a Szeged
PC-hez Pálinkás
és közölte
a
vezetőséaael.
hogy — megegyezett
a Ferencvárossal.
Amíg
Pálinkás a Ferencvárossal tárgyalt, a szegedi
vezetőség megváltoztatta
eredeti elgondolását
<;:g arra az álláspontra helyezkedett, hesv t-t

Pálinkást

nem, adja el.

Ezt közölték a Ferencvárossal és Pálinkás
nyomban hozzá is kezdett, hogy magára öltse
H sjegedi dresszt. A váratlan fordulatot nagy
lelkesedéssel fogadta a játékosgárda és inost
már még nagyobb reménvekkel nézett a mérkőzés elé. Mielőtt a játékosok kivonultak volna.
Korányi
vezetésével
Markovics
Szilárd
tigyrezetö köré csoportosultak
és fogadalmat
tettek, hogy nem vesztik el a meccset:
lelkesen,
iairen fognak
játszani.
A vezetőség az utolsó pillanatban
változást
eszközölt a csapaton: beállította az együttesbe Bereczet ós Szójka helyére Rieszt állította
hátvédnek. így ez az együttes vette fel a küzdelmet a Kispest ellen:
Pálinkás
— Miklósi, fiiesz — Gmircsó. Bar
réti, Bertók
— Korányi,
Szőregi.
ördög, Berecz.
Nagy.
óriási hámban kezdődött meg a meccs a
Sárkányuccai „pokolban", ahol a közönség alig
egy meter távolságban volt a játéktértől. Már
a? első percekben állandóan szidalmazták
a
zegedí futballistákat, akik azonban ezekre a
bangókra nem reagáltak. Szerencsétlenül kezdett a szegedi együttes; az 5. percben
Szőregi
•sszefcjelt az egyik kispesti védővel, mind
a
ketten eszméletlenül
terültek el a pályán. Amig
a kispesti futballista könnvebh fejsebet szenvedett, addig

Szőregi

10 centiméteres
szenvedett
a fején

sérülést

ej3 csak hosszú pihenő után állhatott be ismét a
csapatba hatalmas pólyával a fején. Nem volt
már teljes értékű harcos, helyet cserélt
Korányival és úgyszólván
véai (¿statisztálta
a mérkőzést.
9 ha beetet üpvesen használta fej.
;i remekül játízé kispesti csapat
támadásitámadásra vezetett. Támadásainak azonban
nem lehetett eredménye, mert a szegedi védelem ragyogóan
verte
vissza
az
fls'romot.
Rtiszen, szinte nem lehetett átmenni. A balhátvéd lelkesedése átragadt Miklósira
és Pálinkásra. —

a szegedi

kapu bevehetetlennek
zonyult.

bi-

! A közönség tapsa percről-percre felcsattant.
• látva a remek keresztezéseket és Pálinkás bravúros védéseit. Még igy is rúghatott volna
gólt a szegedi csapat, ettől azonban a biró téves ítélete
megfosztotta. Berecz
labdájával
ördög remekül kiszökött, de a kispesti
hátvér
| dBife jóval a 16-©« vonalon, belül — kéznél
riszszarántották.
A biró a 11-et pontra,
mutatott:
A közönség parázs tüntetésbe kezdett, ennek
aztán az lett az eredménve. hogy a.
16-esról
— szabadrúgást
lőtt a, Szeged FC Ez volt
Klein Árpádnak eevetlen tévedése az *gész
mérkőzés alatt.
A második félidőben a Szeged FC nagyszerű
ostromba kezdett; állandóan a kispesti kapu
előtt tanyáztak a szegedi csatárok, de Vdqí a
i védhetetlennek látszó labdákat is parrirozta.
1
Az ostromnak azonban meg kellett legven az
eredménye: a 12. percben Korányi megszerezte
a labdát, kikanyarodott vele a jobbszélre és
onnan félmagasan centerezett. A labdára

Berecz a 16-os vonalról
startolt és
úszva a levegőben,
féloldak
kapásból óriási erővel gólt lőú a kispesti
kapuba.
Vági a nagyszerű lövéssel szemben tehetetlen
vojt. Olyan remek volt az akció és elvan nagvszerü vejt a lövés, hogv a kispesti
közönség
önfeledten
tapsolt.
A szegedi csapat a gól után is támadott és
az ostrom a 35. percig tartott. Ekker ütközeti
la tulajdonkénen Szőregi passzív játéka. Felülkerekedett a Kispest: a szegedi csapat hősiesen tartotta az eredményt.

egy szerencsétlen
gól azonban
megfosztotta
a megérdemelt
győzelmétől.

ós a kispesti vé
raégsérült Szőre
vitték,
ahol a
kapott,, a eebst.

Havas-Havlikot leszerződtette
a Szeged FC
A márkézée után Markoviét
Szilárd, a SZP
ged FC direktóriumának vezetői« tárgyalásé
kai kezdett Havas-HavHkkal.
az Attila volt
jobbosé zekötŐjével, akivel hamarosan megegyezett. A játékos
aláírta
a szerződést,
amelyei
csak abban az esetben nyújtanak be a szövet
séghez. ha a vasárnapi próbajátékon megállja
a helyét.. Havasnak jó neve van a ligában, ő
volt az Attila leggólképesebh futballistája é
igen jó fizikummal rendelkezik.
A Szeged FC vasárnap délelőtt valamelvilszabad amatőrcsapattal játszik tréningmecv»!
és ezen próbálják ki Havast,
de résztvesz •<
játékban egv másik profijátékoe, aki halszél*
és valószínűleg eerv jóképeseéerü amatfirfWthn1
lista is.

SzEK-MBK, Vasutas-MK
vasárnap az utszegerii oáíyf
A §zegedi amatőrök vasárnapra nagyszerű
programot állítottak össze. Ugv volt, hogy »•/,
eredetileg elhalasztott SzTK—KAC
mérkőzést
is lejátszák vasárnap, mert a.z egvesbiró nem
járult hozzá a K A C egyoldalú elhalasztási kérelméhez. Tekintettel arra. hogv Harmat váló
gatott, az egvesbiró határozata ellenére is el
kellett halasztani a mérkőzést. Ilyen körül
menyek között a SzAK—MAK
és a
Vasutat
MTK meccset iátszák le vasárnap az ujsze
gedj sporttelepen. Ez a két mérkőzés lesz «a
idei amapőrprogram
bevezetője.

Hz SzTK fölényesen győzött,
a KEBC kikapott Makón
Makón két érdekes mérkőzés volt csütörtökön az MTK-pályán, ahol nagyszámú közönség
jelent meg,

MAK-KLAC 3=2 (1:0)
A kapu előtt küzdő Berecz egyik passza roszAz elsó mérkőzés a KEAG—MAK találkozó
szul sikerült, Varga kaparintotta meg és szevolt, amelyre mind a két csapat több tartalékrencsés lövéssel, amely a kapufáról
pattant be i kai állt ki, A játék nem mozgott valami maq, kapuba, megmentette
az egvik pontot
csapagas nívón és csak helyenkint lehetett jó fut
tának. 1:1. A kiegvenlitS gól a 40. percben ; ballt látni. A két csapat egyenrangú ellenfél
esett, a szegediek azonban még próbálkoztak volt és a szerencsésebb makói együttes győa gvőzelem kiharcolásáért, ez azonban már zött. A gólokat Balogh (2), Szabó, illetve Konem sikerülhetett a keményen védekező kis- vács II. és Hetényi lőtte.
pestiekkel szemben.
SzTK—MTK 6:1 (2:1)
Jellemző a szegedi játékosok hangulatira,
A mérkőzés kitűnő sportot hozott. A szeged'
hogy a meccs után az öltözőben —* pem örültek
az eldöntetlen eredménynek; több jtáékos
köny- csapat régen nem látott szép játékkal biztosan
győzte le az MTK-t annak ellenére, hogy a
nyezett.
hogy az egyik pont
elveszett.
makói együttes jól futballozott. A közönsé?
A játékosok teljesítményének elbírálásánál
állandóan tapsolta a szegediek akcióit és a jn
meg kel] állapítani, hogv
ték Után melegen ünnepelte a játékosokat
^
a csapat legjobb része a
közvetlen
mérkőzésen látottak alapján arra lehet követvédelem
volt,
keztetni, hogy az SzTK nagyszerű formában
van. A gólokat Till II. (3), Kecskés (2), Töröl
ahol különösen
Riesz játszott
elsőrangúan,
de
dl-esből), illetve Széli szerezte. V i d r a <'>
Miklósi
és Pálinkás
is válogatott
formát muW i e n e r Károly jó játékvezető volt.
tatott;
dr. Dietz szövetségi kapitánv el volt
ragadtatva. A halfsorban Gyurcsó
és
Bertók
jól futballozott, Baróti
sokkal iobban is játCsütörtöki szegedi futballeredméuyek. Csütörtö
szott már. A csatársor két legjobb embere
Berecz és Korányi
volt. Ez a feét futballista kön Szegeden három barátságs meccset rendezte!;
Eredmények: SzFIE-MTE 4:3 (1:3), MTE TT.
nemcsak lelkesen, hanem jól is játszott; ugv a SzFIE l í 20 (1 0), Törekvés törpe—BFC törpe
:
támadásban, mint a védekezésben méltóan ki- 5:0. A második félidő
20. percében a BFC levovették részüket. Szőregi
súlyos sérülése elle- nult. Góllövők: Rádi (2), Lusztig, Grünberger
nére becsületesen végigjátszotta a meccset. .11-esből) és Spltzer II. — Kistundorozsma: Mol
Ördög> jól kezdett, volt több jó akciója, később Bár cég—KPLE 4:4 (2:2). Góllövök: Bakos II. (2),
Gulos II. (2), illetve Hejler (2), Király és Dudás.
Dqplademaszt
S se gedi céllövök sikere Budapesten. CMÍ •
törtökön rendezték meg Budapesten az országo*
MOVE-céll5vőbajnokságokat, amelyeken a sz
gedi MOVE tagjai teljes számban résztvettek és
valamint ágynemű és lepedőnek
á nagy konkurenciában jól szerepeltek. Ambru"
megnyerte a hadipuska bajnokságot, -a kispuska
versenyben a második helyen végzett. A szegedit1
junior csapata a hadipuskaversenyen a másodé
a legjobb miníségbeü, legolcsóbban a készíHelyre kerültek a budapestiek mögé. a kispuska
tőnél szerezhetik be
ban a harmadik helyen végeztek. A kategóriák
szerinti versenyben az elsőosztályosok között P rm é n y f f y negyedik lett, K a s p e r ugyaursak a

ositalkésziefek.
neműek ts t ö r ü l k ö z ő k

tiszta loivősziiok

CSETS mfóiövftitél.
Rudolf-tér

9. e m e l e f . m

negyedik helyen végzeit a másodosztályunk

senyeiben.

ver-

T956 augusztus 22.
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Még egyszer
beszéljünk őszintén
Minden kritikát a legnagyobb tisztelettel veszek, ha azonban a tények téves beállításával támadnak, rákényszeri lenek » védekezésre. Első
nyilatkozatában bástyái H o l t z e r Tivadar elnök
ur azt állitotta, hogy a közgyűlés nekem nem adott
felhatalmazást Vastag eladására. Mikor meggyőződött arról, hogy ez a beállítás ellenkezik a közgyullés határozatával, második
nyilatkozatában
kijelentette, hogy Vastagot egyedül adtam el, a
másik két direktóriumi tag beleegyezése nélkül. Ez
a nyilatkozat rákényszeri tett arra, hogy saját reputációm érdekében kijelentsem a következőket:

Rádió

APRÓHIRDETÉSEK

Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó. 12.05. Hanglemezek. 13.30:
A rádió szalonzenekara. 16.15: Harsányi Gizi mesél. 17: Magyarországi horgászkalandjaim. Baló
Elemér csevegése. 17.30: Bura Sándor és cigányzenekara. 18.45: Mit üzen a rádió? 19.15: Zenés
részletek a Ziegfield, a nők királya cimü filmből.
19.15: Akik az Északi sarkra mennek férjhez. Kilián Zoltán csevegése. 20.10: Hangversenvközvetités a székesfővárosi Állat- és Növénykertből. —
Európa dalol és táncol. Zenés-énekes és táncos
egyveleg. 21.20: Hirek. A hangverseny után kb. 23:
Időjárásjelentés. Majd: Komor Géza jazz zenekarának műsora. 0.05: Hirek. 23.45: Csak a bécsi
rádióállomás részére: Bácz Béla és cigányzenekara muzsikál.
Budapest II. 17: Tánclemezek. 18.20: Miniatűr
festészet. Madarassy Erzsébet előadása.
18.50:
Bura Sánilor és cigányzenekara. 19.20: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája.
19.55: Gémes Trén hárfázik. 20.30: Hirek.
Külföld. Wien. 16.15: Guttmann Kata magyar
dalokat énekel. — Milano. 20.40; Az 1600-as és
1800-as évek operáiból részletek. — London Beglonal. 20: Bartók-szvit.

BÚTOROZOTT

Nem áll az, hogy Vastag eladásában egyedül
határoztam volna, mert Vastag eladásának minden fázisát még az eladás megtörténte előtt a direktórium másik két tagjával, Pető és Pick urakkal részletesen megtárgyaltam, sőt, mielőtt az eladáshoz végső beleegyezésemet adtaim volna,
mindkét urat Hegyi Zoltán úrral együtt felkerestem, Pető és Pick urak Hegyi ur jelenlétében beleegyeztek Vastag eladásába, kijelentvén, hogy ezen
eladásnak felelősségét velem együtt vállalják.
Olyan régi sportvezér, mint bástyái Hotzer Tivadar elnök *ur, ha sportszeretetből és aggodalomból irta nyilatkozatait, végig kellene gondolnia,
liogv milyen következményei lehetnek az ilyen
is lehet kapni
rossz információkból, vagy téves beállitásból eredő nyilatkozatoknak.
lOOO d a r a b f a l c o s
c s e r e o e t
Eredménye azonban volt Holtzer elnök ur tá- jó II r. minőségben. — A III oszt. ára P 25 00
a gyártelepen átvéve.
madásának. A játékosok a tegnapi Kispest-mérkő- ezrenkint
1
KERTÉSZ-TÉOL AGYAR.
zés előtt' spontán elhatározásból fogadalmat tet- 12 !
tek, hogy ezen a mérkőzésen a Szeged FC-nek elbuknia nem szabad, mert ezzel az elégtétellel tartoznak nekem. A csapat olyan szellemben, olyan
lelkesedéssel és olyan becsülettel küzdött a pályán, hogy a siker nem maradhatott el és a Kispest megkönnyebbülve lélekzett fel, amikor a második félidő vége félé nagy nehezen döntetlenné
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén
tudta tenni a küzdelmet. Jellemző a játékosok lel- ma tovább folytatódott a szilárd irányzat. A Kőkesedésé^ hogy cgv ilyen siker után az öltöző
szén, Salgó, Bauxit, Urikányi és Bima részvényeben nem ujjongtak, de sirva fakadtak, hogy nem
ket erős kezek ma is nagyobb tételekben vásároltudták a százszázalékos sikert biztosítani.
ták, ugy, hogy e papirok árfolyamai különösen az
üzletidő első felében gyors ütemben emelkedtek.
A mai vezetőségnek elgondolásai vannak, amely
A szilárd irányzat a baisse spekulációt sürgős
szerint Vastag egyéni, önző játéka nem illeszkedhetett volna be a csapat játékstílusába. Hogy fedezésekre kényszeritette, ami az árfolyamok tomennyire helyes volt a bástyái Holtzer Tivadar vábbi javulását vonta maga után. A bányapapielnök ur által jelzett védőjátékos (Pálinkás) he- rok ázilárdsága a piac egész területén éreztette
kedvező hatását, bár több részvénycsoportban
lyett Vastagot eladni, azt bizonyítja az, hogy a
Pálinkással komplett védelem Kispesten olyan csendesebb volt az'üzlet és az irányzat mindvégig szilárd maradt s a részvények legmagasabb
„nagyot" játszott,' mint talán még soha.
árfolyamukon zártak. Magyar Nemzeti Bank 184,
Bízom abban, hogy a szegedi sportközönség,
Magyar Altalános Kőszén 462.50, Ganz 21.40, Egyede bástyái Holtzer Tivadar elnök ur is be fogja
sült Tzzó 194.50, Szegedi Kender 43.25.
látni, hogy a csapat a legjobb nton halad ahhoz,
Zürichi devizazárlat. Páris 20.20 háromnyolcad,
hogy Szeged városának színeit olyan sikerrel képviselje, mintahogy azt Szeged városa futballcsapa- London 15.43 egynegyed, Newyork 306 hétnyolcad,
tától el is várhatja. A sportszerető és lelkes kö- ! Brüsszel 51.775, Milánó 17.50. Amszterdam 208.425.
zftnségtöl
mi
vezetők csak annyit kérünk, ' Berlin 123.425, Schilling 57.05, Prága 12.675. Varsó
hogy legyen a csapathoz és a vezetőséghez biza- 57.70, Belgrád 7.00, Athén 2.90. Bukarest 2.50.
A Majrvar Nemzeti Rank hivatalos árfolyamai:
lommal és a legközelebbi Hungária-mérkőzésen a
Angol font 17.00-17.20. dán kor. 75.65-76.45. belga
esapat végleges szanálásához azzal járuljon hoz56 90 -57 50. cseh kor
13 30-14 20.
dinár 7 80zá, hogy eddig még nem látott nagy számban jelenik
7.95,
dollár
!36.10-340.10,
svéd
kor
87.55--38.45,
meg a mérkőzésen és biztatja győzelemre egyfit
kanadai dollár 331.00—341.00, francia frank 22.30lesünket.
22.50,
hollandi forint 229.45-231.15. lengyel zlotv
Markovié* Szilárd.
60 75—61.45, leva 4.00-4.15. leu 2.80-3.00. líra
29.90-30 25, (500 és 1000 lirás bankjegyek kivéte
lével), német márka ---.—, norvég korona 85.00—
A tüzérek legyőzték a KiTE-t. Csütörtökön ke- 85 90. osztrák schilling 80 00—80 70
svájci frartk
rült eldöntésre Kisteleken a KiTE—Tüzérosztály 110.70-111.65
revansmérközés. A tüzéreknek érdekes játék után
Budapesti terménytőzsde hivatalon árjegyzése;
sikerüli revansot venni a múltkori vereségért; Buza tiszai 77 kg-os 14.70—14.95, 78 kg-os 14.85—
8:6 (5:5) arányban megnyerték a meccset. — Csü- 15.10. 79 kg-os 15.10-15.25,, 80 kg-os 15.15—15.35,
törtökre volt kitűzve a Kistelek—Kiskunfélegyháza
felsőtiszai 77 kg-os 14.60—14.85. 78 kg-os 14.75—
közötti országúti kerékpárosverseny, amoly azon- 15.00. 79 kg-os 14.95-15.15, 80 kg-os 15.05-15.25.
ban elmaradt, mert a hatóságoktól későn kértek
dunatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 14.60
engedélyt. A versenyt szeptember 8-án rendezik -14.75, 78 kg-os 14.75—14.90, 79 kg-os 14.95-15.05,
meg.
Pestvidéki rozs 12.30—12.50, egyéb 12 70—12.80;
A Vasutax-uszók győzelme Kalocsán. A Vas- sörárpa III. 15.00—16.50. takarmánvárpa I 11.90
utas úszócsapata csütörtökön Kalocsán mérkő- —1210. zab I. 13.10—13.20. tengep 12.20-12.60,
Csiká.arói terménytőzsde zárlat. Buza tartott.
zött a város válogatott együttese ellen és a meccsből győztesen került ki. Az úszók eredménye a kö- Szept. 113 háromnyolcad—114, dec. 112.5—háromvetkező: 1x200 méteres gyorsstaféta 1. Vasutas nyolcad, máj. 110 ötnyolcad—fél. Tengeri alig tar'Benkő. Lacza, Heine. Buttay) 10:50 p., 200 méte- tott. Szept. 112 ötnyolcad, dec. 97.75, máj. 93. Bozs
res hölgy mellúszás 1. Antal Kató 3:50, 100 tn. ifj. alig tartott. Szept. 85 ötnyolcad, dec. 82 három^ ^ ^ ^
mellúszás 1. Kiss 1:20, 100 m. gvnrs 2. Lacza 1;06. nvolcad. máj. 80.5.
100 m. szenior hátúszás 1. Buttay 1:22 perc. A
Felelős szerkesztő POSZTOT? IrtZSKF
Vasutas vizipólócsapata 6:1 (3:0) arányban leNyomatott a kladótnlaidonos Pélmapvarország
győzte a kalocsai válogatottat.
Hírlap- és NyomdaválUlat Rt-nál. Ráejted.
Felelős üzemvezető- KT/FTV «UNDOR
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m Í t é l k e z é s i kö'csSnt

Használt iskolnkönyveket veszek engem érdeklő
iskolákból kiesett tankönyveket is vásárlók Tudományos könyveket, folyóiratokat és
teljes
könyvtárakat veszek. H u n g A r l í A n t í q u á r l u m ,
SZEGED. BATTHYANY UCCA 2. SZAM
179

«

kaphatnak bankösszeköttetésünk révén azon építtetők,
akiknek az építkezéshez nincs mear teljesen a szükséges
töke. Mindenfajta fésfla és cserép kiváló minőségben a
legolcsóbb árak mellett. — Kiváló járdaté^Ia is kanható.
KERTÉSZ-TÉGLA OYAR. Cserepes sor.

\

h

SZOBÁK t-jM.

1B.

Keresek egyszobás, fürdőszobás bútorozott lakást. Ajánlatokat ármegjelöléssel „Állandó
lakó" jeligérc. a kiadóhivatal továbbit.

Lakás - Üzlet
üres négy uccai szoba
fogtechnikus laboratóriumnak, villany és gázzal, irodának, szabóműhelynek, bútor leraktározasra is alkalmas,
kiadó. Somogyi u. 22.
emelet jobbra.
Bokor ucca 7. sz. két
uccai szobás parkettás,
továbbá 3 szobás modern lakás kiadó.
Borpince cca 1500 hl.
ászok és transzporthordóval és felszereléssel
bérbeadó.
Hordók és
felszerelés esetleg eladók. Átadható szeptem
ber végén részben előbb
„Agrána" Alsótiszapart
Háromszobás modern
emeleti lakás november
l-re kiadó. Bocskai u.
9. sz.
Kettőszobás uccai modern fürdőszobás lakás
nov. l-re kiadó. Uj tér
6. sz.
HÁROMSZOBÁS
uccai I. em. lakás november l-re és 3 szobás uccai
földszintes
lakás azonnalra, vagy
november l-re
kiadó
Kelemen u. 5
293
Kétszobás modern földszintes lakás azonnalra
vagy november l-re kiadó. Bocskay u. 9.
Egy szoba, konyha, kam
ra, uccai lakás kiadó,
viz, villanv bent Uj-tér
fi sz.
Kiadó lakás magasföldszintes 3 szobás alkovos. Viz, villany
bent
május l-re Vitéz ucca
29. szám.

Füzőkészitő varrólány»
felveszek.
Jelentkezés
8—10-ig.
Schiller Ilus,
Csekonics u. 4, I.
Becsületes jólfőző be
járónőt felvészek azon
nal, lehet idősebb is. —
Csőbutorüzlet, Széchenyi lér 8.
ÜGYES KIFUTÓFIUT
azonnalra f e l v e s z —
Laeher bőröndös, Ká-.
rász ii.
316
Ü^yes, fiatal
MINDENES FŐZÖNÖ
felvétetik Feketesas u.
15., I. emelet 1.

Szemüveget
fotócikket
legolcsóbban 1

LIEBMANN

Kelemen u.

58

ALKALMI HAZVÉTELEK, SZÖLÖ ÉS SZÁNTÓ tanyás birtokok
nagy választékban:
Uj, adómentes, 3 szobás
fürdőszobás, kertes családi ház Móra templomnál 7500 P. — Uj, adómentes belvárosi emeletes bérház modern lakásokkal 22.000 P. Szeged egyik legrégibb,
jóforgalmu
vendéglője
egyesületekkel,
saiát
házzal. 3 szobás fürdőszobás lakással, szép,
kerttel 17.000 P. - Kétemeletes bérház modern
lakásokkal belvárosban
10000 P. — Paprika földek.. szőlő és gyümölcsö
sök, szántó tanyásbirtokok, legolcsóbban vásárolhatók — MÉZERNÉ
F. M. irodában (Kultúrpalotánál.)
268

ilmatőrök!

filmek — lemezek
legolcsóbban

LIEBMANN

Kelemen ucca 12.

55

2 szobás modern, földszintes lakás
novemberre kiadó Petőfi Sán
dor sugárut 33.

Stráfkocsi, tábori fuvó,
gyalupad, padlás vasajtó kerettel, ablakrácsok, épitési anyagok
olcsón eladók Horváth
vastelep. Párisi-körut
19a. szám.

Brüsszeli körút 11. számú házban egy nagyobb
emeleti lakás,
esetleg
kettőbe is kiadó.

Ócskavasat, fémet magas árban veszek és eladok Horváth vastelep,
Párisi körnt 19a.

Ötszobás modern uri lakás novemberre kiadó.
Szentháromság ucca 43a
földszint.

Üzemképes Singer fehérnemű varrógép 15 F
ért eladó. Csongrádi sugárut 20 földszint, 2. a

3 SZOBÁS
erkélyes uccai modern
lakás azonnalra, vagy
november l-re kiadó,
Margit ucca,28.
294

Demizson teljesen tiszta, 50 literes, 5—6 drh
eladó. Franki patika —
Szentgyörgy tér.

Ügyes bejárónőt felveszek Braun Mihály né —
Klauzál tér 3, II. em. 15.

Eladó Béke u. 12. sz.
ház és tdhéntrágya.
HASZNÁLT
ISKOLAKÖNYVEK
féláron kaphatók. A
multévi tankönyveket
csekély ráfizetéssel átcseréljük idei előírásos
tankönyvekre. Tanszerek és Írószerek a leg
olcsóbb árban Grünwald könyv- és papir
kereskedés Horthy M
u. 2. Telefon 26-73.

.Szobainast, gyakorlottat
keres házaspár. Ajánlatokat eddigi alkalmaztatás és
fizetési igény
megjelöléssel ..Megbízható" jeligére kiadóhivatalba küldendők.

ötventöt hatvanas fűg
getlen
hivatalnokkal
nyugdíjassal megismerkedne úriasszony „Ked
ves ismeretség" jeligén,

SZERVEZŐ
TISZTVISELŐ,
AKI A KÖRNYÉKET
JÓL ISMERI, ÁLLAST
KAPHAT FIX FIZE
TÉSSEL ÉS JUTALÉKKAL/. CIM A KIADÓBAN. _

i m n i s

