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Politikai napilap

Irta: C s e k e y
Alig távozott el körünkből Jaakson ezredes, észt közmüveldési miniszter, már is uj
vendégünk érkezett északról. Dr. Uuno Hannula közoktatásügyi miniszter, a finn testvérnép követe. Eljött közibénk a magyar-finn
kulturegyezmény aláírása végett. Elkísérte
őt utján az anyai ágon magyar származású
Paasonen Aladár ezredes, a finn köztársasági elnök első szárnysegéde. „Tervetuloal"
Legyenek üdvözölve! „Elaköön Suomi!" £1pen Finnországi
Suomi, az „ezer tó országa". Amikor 1924
nyarán a Kogutowicz—Teleki-féle északkelet-európai földrajzi tanulmányut során végigszántottuk vonattal, hajóval, autóval és
„sellőjáró csónakokon" hatalmas testét a
Finn-öböltől az Északi jegestengerig, azt kérdeztem vezetőnktől, Granö geográfus-professzortól: ugyan hány száz lehet az az ezer
tó? „Közepes nagyságú katonai
térképen
harmincötezer, a valóságban azonban százezernél is több" — volt a felelet. Ugyancsak
meglepett a finnekre jellemző válasz. Ha a
mi hazánknak százezer tava lenne, bizonyára a „milliárd tó országának" hivnók.
Bámulatosan ellentétes irányú fejlődést
futott meg a finn és a magyar nép, amióta
vagy háromezer évvel ezelőtt együtt t'It az
Ural-begység lejtőién és völgyeiben a finnugor őshazában. A finn északnak vándorolt
és a lehetőségig megőrizte faji és nyelvi
tisztaságát. Az ugor törzs pedig délnyugatnak vette utiát és hamarosan törökfaju népek erős befolvása alá került. Tatán emiatt
alakult ki nálunk a tévhit a magyarság ázsiai
eredetéről, aminek ma már jórészben ellentmond a tudomány. Ámde nemrég is, amikor
Juliánus barátnak szobrot állítottunk, lapjaink ugy emlékeztek meg a dominikánus
szerzetes hétszáz év előtti uijáról, hogy
Ázsiába ment az ottmaradt magvarok felkutatására. Pedig a fennmaradt tudósításokból
ki világi'k. hogv európai Oroszország területén, a Káma és a Bjelaia foiyók'mentén találta meg Magna Hungáriát, az ugor törzsből
mór kialakult magyarság őshazáját. Ellenben
amikor ezt az ősnomád korban előjövő fogalmakat kifejező mondatot: „Eleven halak
úsznak a viz alatt", a finn igy mondia: Elavöt kalat ujskenteleevad vesien alla:': akkor
szinte elemi erővel tolul föl a két nép nyelvi és egykoron faji rokonságának érzete.
Mindenesetre van a két nép életsorsóban
valami közös tragikus vonás. Nvelvileg és
fajilag elszigetelten élve Európában, ütköző
harcosaivá váltak annak a nagy küzdelemnek. amelyet Nyugat és l"df»t évszázadokon
át folytatott egymással. Miként mi morzsolódtunk egyfelől a török-tatárral, másfelől a
némettel való viaskodásban: azonképnen őrlődtek a finn fajtájú népek az északi sz'áv
kolosszus és a germánság közt vivott élethalál küzdelmükben. E harcban csak a finnek
és észtek tudtak fennmaradni. A livek, kurok. inkerek szinte maradék nélkül elvesztek.
Pedig a IX. század első felében európai
Oroszország jórészét még finnugor néoek
lakták. Ma ellenben még megmaradt törzseik most viviák haláltusáinkat a vörös
szörnveteg ölelő karmai között.
A finnek már a XIII. század második felé-

István

ben elvesztették" önáílóságukaf, .ele fejlődésükre rendkívül szerencsés volt, hogy olyan
országnak voltak alattvalói, amely nem törekedett beolvasztásukra, hanem szabad szellemi és gazdasági fejlődést biztosított részükre. Közel hat évszázadon át tartott ez a korszak, amelyben a közigazgatásilag egészen
önálló finn nagyhercegség részese lehetett
a protestáns skandináv kulturvilógnak és
annak a nagyszerű fejlődésnek, amelyen
Svédország nagyhatalmi állásának kifejlődéséig keresztülment. Amikor azonban XII. Károly svéd király Nagy Pcter cártól vereséget szenvedett, Finnország délkeleti része
és a Baltikum lett a békekötés ára.
Bár az 1808—1809-i orosz-svéd háborút
követő orosz uralom a finn nagyhercegség
autonómiáját egyelőre elismerte, nemsokára
az oroszositós és az üldözés korszaka következett be. Mennyivel nehezebb volt az orosz
rabigában görnyedő finn nép sorsa, mint e
megcsonkított hazában ma küszködő magyarságé. Az elnyomatás azonban csak megacélozta a grónitlelkü finn nép erejét. És amikor ütött a történelem nagv órája, hatalmas,
müveit, az európai népek koncertjében komoly szavú Finnország emelkedett föl Európa északán akkora területen, mint NagyMagvarországé volt és negyedfélmillió lakossal. amelvnek csak tiz százalékát teszi ki
a svéd kisebbség.
Évszázados elhagyatottságában a magyar
egyre csak Keletre tekintett és szittya őseit
Ázsiában kereste. Szinte forradalmat idézett
elő, amikor nyelvészeink a XVIII. század vége óta a „halszagú rokonokéval" kezdték hasonlítgatni a nvelvét. Bámulatos azonban a
tudomány diadalmas ereje. Mig a finnugor
nyelvrokonsóg gondolata félszázaddal előbb
is csak a professzorok előjoga volt, additr
ma nincs olyan finn, észt, vagy magyar, aki
ne tudná és ne érezné, hogy a tudósoktól kibogozott nyelvi összeköttetésen kivül erős
faii, származási és történelmi imponderábibák fűznek bennünket szorosan egymáshoz.
Ma már, hala Istennek, tul vagyunk azon,

XIII. évfolyam 243. sz
hogy csak a nyelvhasonlítás derékban tört
betűi teremtsenek kapcsolatot tudósaink között. Ezt meglátta a mi élesszemü kultuszminiszterünk is, amikor sietett északi rokonainkkal kulturális cjgyezményeket kötni és igy kulturjavaink kicserélését intézményesen biztosítani. Ma már minden finn és észt leghőbb
vágya az ősi kulturáju, nemes, lovagias déli
rokon megismerése. E tekintetben kint élő
és dolgozó hazánkfiainak oroszlánszerep jut.
És boldog büszkeség tölt el, amikor arra a
különvonatra gondolok, amelyen 1938. júniusában közel ezer északi testvért hoztam
a budapesti ül. Finnugor Kulturkongresszusrn
magammal, mint annak idején a tartui egyetem tanára.
A kulturegvezmények ünnepélyes aláírása
s a fehér csillogrendek és fehér rózsarendek
hullása közben azonban ne felejtkezzék meg
a magyar közvélemény azokról a hősies úttörő tudósokról sem, akik kezdeményezői
voltak rokonnépeink közt a kulturális érintkezésnek. A Regidvak, Hunfalvyak, Budenzek, Szinnyeiek, Munkácsiak, Gomboczok,
Vikórok és Bánok nevéről. De azokról sem,
akik népszerűsítették a tudomány megállapításait és akik valóban kulturdiplomáciai
munkát fejtette ki. Ne feledjük el, hogy a
tartui észt egyetemen 1923. óta, a helsinkii
finn egyetemen pedig 1928. óta magyar tudományos intézetek
működnek
virágzó
könyvtárakkal, kiadványokkal, lelkes lektorokkal. Egy vérbeli fiatal magyar tudós, dr.
Weöres Gyula 1925. óta tanitja a magyar
nyelvet és irodalmat a helsinkii egyetemen,
finn nőt vett el feleségül és igazgatja a Helsinki Egyetemi Magyar Intézetet.
Északi testvéreink példája mutatja, hogy
nincs okunk a kétségbeesésre. Finn és észt
rokonainkat magas kulturájuk mentette át évszázados elnyomatásukból nemzeti önnállcságukba. Ennek tudata felemelő vigaszul
szolgálhat elesettségünkben. Emellett biztos
ígéretül a jövőre, hogy a magas kulturáju
magyarság is sértetlenül ki fogja birni a jelen teherpróbáiát. Finnország hat évszázados svéd és több, mint egy százados orosz,
Észtország pedig bét évszázados idegen uralom után csorbítatlan nemzeti létnek örvendf.
Ilyen gondolatok közt köszöntjük a nemes
Suomi követeit körünkben:
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London, október 23 Az angol sajtó ismét .
A benemavatkozási bizottság
albizottságá«
kedvezőtlenül látja a helyzet alakulását, a I nak legközelebbi ülését kedden délutánra haspanyol kérdésben ismét a pesszimizmus kere- Iasztották, hogy az egyes kormányoknak több
kedik felül és nyoma sincsen annak a bizakoidejük legyen az állásfoglalásra. Ezen az ülédásnak, amely a benemavatkozási
értekzelét
sen valószínűleg E d e n elnököl.
szerdai ülésén létrejött elvi megegyezés után
A Presse Association szerint az ujabb nehéz"
megnyilvánult.
ségek ismét súlyos próbára teszik Anglia tüAz angol sajtó rendkívül komolynak tartja
relmét. Londonban ugy vélik, hogy nem volna
a helyzetet, de nem egészen reménytelennek A
értelme a bizottságokat Spanyolországba külDaily Mail lehetségesnek tartja, hogy bizo- deni az önkéntesek számának megállapító tanyos számú önkéntes jelképes hazaszállításá- ra. ba a kormánvok nem egyeznek meg előre
nak a tervét elejtik, ha az elszállítás áthidal- abban, hogy kötelezőleg fogadják el a bizotthatatlan nehézségekbe ütközik.
ság jelentését. Német, olasz és portugál köröU,
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KQLfl HJ YI n 1 f L t r k Afrika az én napsütéses hazám!
m a azt a kívánságukat hangoztatták, hogy
maga a benemavatkozási bizottság
állapitsa
meg az elszállítandó önkéntesek számát, ne pedig a Spanyolországba kiküldendő
albizottság.

Negyvenezer (Snkéniesl Ismer el
0 aszorszóg
R6ma. október 23. A Stefani Iroda jelenti,
hogy Olaszország párisi és londoni nagykövete megbizást kapott, hogy közölték a francia
és az angol kormánnyal, hogv Spanyolországban az olaszországi önkéntesek száma körülbelül 40 ezer. Aki ezzel tudatosan ellenkezőt állit, az hazudik.

Schusctiniag kancellár
hazautazott
Budapest, október 23. Schusehnigg szövetségi
kancellár a szombati napot is magánemberként
Bábolnán töltötte. Dé'olőtt 11 órakor érkezett oda
Darányi Kálmán miniszterelnök. A miniszterelnök,
mint fö'.dmivelésügyl miniszter és mfent házigazda
ment Bábolnára. Szívélyesen üdvözölte Schusehnigg
osztrák kancellárt és délután 5 óráig együtt volt
vele.
I
Politikai tanácskozásra nem került sor, miután
Schusehnigg kancellár magánemberként tartózkodott Magyarországon. Az osztrák kancellár az esti
órákban tért Vissza Bécsbe. A minlsztere'nök egynegyed 8 őrekor gépkocsin visszatért a fővárosba.

A szegedi »Csaba«

győzelme

Budapest, október 23. A Turul országos kardv:vó csapatversenyét a szegedi Csaba Bajtársi
Egyesület

nyerte.

Templomban
Irta DALLOS SÁNDOR
Tél van, ádvent és reggelenként járok a templomba.
Azért járok templomba, mert teljesen
egyedül vagyok s egyetlen társam az Isten. Vele
járok, ő kísér e] utamon, vele beszélgetek, mindent neki mondok el. Számon sohase kérek tőle
semmit, mert szeretem és igy reggelenként az
oltár gyertyáinak fényében nézzük egymást és
beszélgetünk Nem szavakkal, csak nézéssel. Ez a
mi trU'ko'ó he'"'ink. aho'
lünk egymással, itt nem gátol semmi tartózkoás,
s olyan őszinte vagvok, mint a meztelen test. Ez
a templom az igazi ágyam, minden emberi fáradságot itt pihenek ki s érzem: itt nem tartozom
senkinek semmi felelősséggel, csak neki. Mindig
derűs vagvok itt s
ha énekelek, nem az áhítat
kiált holőlem, hanem a végtelen barátság. Ugy
énekelek, mint egy jókedvű, elégedett legény.
Nos, nem sokan járunk a templomba, a vén páter, ha kifordul, könnyen megszámolhat bennünket s láthatja, ha
egváltalán gondol ilyesmire,
ho<n* hívságos dri'zok
'Ven vannak az arcunkon s szép őszintén ülünk a padokban, mint
emberek, akik tul vannak a panaszkodáson s éppen csak a szivükben é'ő nagy istenharMság hozta
ide össze őket Mindannyian olyanok vagvunk.
akiknek nincs másunk istennél Árva de n*m elesett lénvek. akiktfil ínnnlv távol ál] a lármás
yilág, min* azoktA'. akik az oltáron a konszekrációt csinálják, csak mi kint járunk, ők meg elzárkóznak A mi csönd"nlr
za' -J te"©', de
tiszta csönd s annyival birközottah az erőnk,
amennyivel több a megaláztatásunk.
Tizenegyen vagyúnk minden
reggel a tem-
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26. és 27-én a

Korzóban

Roosevelt békeszózata
a fegyverszünet évfordulóján
Washington, október 23. R o o s e v e l t elnök
felhívást bocsátott ki a lakossághoz a fegyverszünet évfordulója alkalmából. Kéri, hogy e
napot a templomokban üljék meg és megfelelő
külsőségek között nyilvánítsák
hálájukat
a
békéért és kivánják azt, hogy tovább tartson
az Egyesült-Államok barátságos viszonya minden más nemzethez. A fegvverszünct
napján
minden középületet fellobogóznak.
Az elnök felhívása a következőkkel zárul:
— A világ több táján veszélyeztetve látjuk

a rendet, a biztonságot, sőt magát a civilizációi
és a jogrendet is a háborúk által. Éppen ezért
különösen helyén való, hogy ú j b ó l kifejezzük
azt a vágyunkat, hogy folytatni akarjuk békepolitikánkat,
minden gyakorlati eszközzel
el akarjuk kerülni a háborút és dolgozni akarunk azon, hogy a nemzetek között a bizalom
és a rend helyreálljon. Csak ismételhetjük,
hogy még mindig a békevágy hatja át a világ
népéinek nagy többségéi.

Női kabátok és ruhák

óriási választékban Délmagyarország legnagyobb női divatáru üzletében

P.

Unió könyvek érvényeset

ReichEvvxsi

Főpostával szemben.

Válíozailan hevességgel
tombol a harc Kínában
Mindkét fél sikerekei felen!
Sanghai, október 23. A liuhang—tasangi ut
mentén igen heves harcok folynak. A Central
News jelentése szeiint heves japán támadások
arra kényszeritették a kinai csapatokat, hogy
Nan Szingtől öt kilométerre északkeletre levő
Cseng Csia Kangot kiürítsék. Ezzel szemben
a kinai csapatok továbbra is megszállva tartják Kuang Fut. Ugyanebből a forrásból jelentik, hogy nyolc japán repül Igep bombázta a
Nan-Kingtóí délkeletre levő Facsiaocsang repülőteret.

Tokió, október 23. A japán Domei Iroda a
következőkben számol be a kinai helyzetről:
A sanghaii harctéren a japán csapatok a Sárga folyó mentén folytatják előrenyomulásukat.
A japánok itt három hadoszlopban nyomulnak
előre. Elfoglalták Ping Jüantól 15 kilométerre
nyugatra a tiencsin—pukaoi vasútvonal mentén levő Ku Csenget.

A japán hadsereg képviselője
kijelentette,
hogy a japán csapatok az éjszaka több kinai
helyiséget foglaltak el, ezeknek nevét azonban
egyelőre még nem közlik a nyilvánossággal.

— A honani harctéren japán
hadoszlopok,
amelyek október 20-án áthaladtak a Csang folyón, kénytelenek voltak kissé visszavonulni,
hogy elkerüljék a kinai csapatok bekerítését.
A japán csapatok most m á r ellentámadást indítottak és folvtatták a visszavonuló kinai csapatok üldözését.

plomban állandó látogatók megismerjük egymást,
köszöntjük egymást s t}a idegen téved be, rögtön
megismerjük. Elöl három öregasszony ül, mögöttük két középkorú ember, az egyik ács lehet, a
másik talán asztalos. Ezt nem tudjuk, mert még
sohase beszéltünk egymással; nem éreztük a szükségét n e ki Magas tenorhangja van mind a kettőnek s mind a ketten szőkék. Hajukba már vegyül
az ezüst. Az arcuk sima s negyven, negyvenkét
évvel nyugodt. Gondolom, ilyenforma ember leszek, ha megérem a negyven esztendőt. Balról
egy mankós ember ü], erről tudjuk: a trafikos,
megint három öregasszony, ez már kilenc. A hatodik padban jobbról a közép felé esö sarokban
ülök én, mellettem az egész pad üres, csak a túlsó
sarkán térde]. egy sápadt, szőke, laposmeljü aszszony, re k ' l uháhao. nagvke--dői>en. imádkozik s
szégyenlősen Iparkodik elrejteni, hogy teherben
van. Kár pedig, mert itt a templom reggeli félhomályában oly szép a termékenység s itt nem
szabad szégyenleni semmit, ami őszinte vágyunk
s ami, míg a világ útjait járjuk, történik velünk.
Isten bízta ránk az utunkat s kezéből jön, amit
hordozunk.
Hát üjünk
tizenegyen és hallgatjuk a misét.
Hallgatjuk már két hét óta mindennap a k'"s templomban s család vagyunk, akik kitanultuk már
a templomot s már csak a papi gesztusok kellenek, hogy otthon érezzük magunkat, megsüppedjünk egv kicsit s ugy érezzük, mintha csöndes
hajó evezne velünk messzi és pálmás partok felé.
— Rorate eoeli! — mondja a pap, belevág az
orgona s a k*t tenorista hangja rögtön fö'zendül
tisztán és férfias érccel:
— Harmatozzatok, égi magasok . . ,
A második sort már mi is énekeljük, az öregasszonyok vónes cérnát eregetnek a torkukból, a
trafikosnak mély basszusa van. maeam bariton-

ban tercelek a melódiának s a sápadt, szóké,
munkásasszony,
aki teherben van, a pad túlsó
felén mindig sirva fakad. Nyilván fél az elkövetkezendő szüléstől és az énekben most érzi, hogy
a világ és az emberélet milyen szép. A dal koszorú lesz a fején s szeméből néz a nagy perc
előtt remegő anyaság. Föltekint a Mária-képre,
mélyet sóhajt és ugy imádkozik, hogy könnyezve
hallgatja a mi énekünket. Mária meg visszanéz
rá s kettejük közt külön beszélgetés indul meg.
Az újhold Mária lába alatt: a bölcső.
Szebben család már nem is lehetnék. íme,
öregasszonyaink már
elvégezték, ami elvégezni
valójuk lehetett, már felöltötték a fekete ruhát
s az énekük zöngéje elmondja nekünk szépen,
hogy a kenyér jó, mulandó az ember, de nem baj,
az s bogy az évek
lépcsőin szépen el lehet
jutni a békéig. S mi más volna a cél, ha nem
hozza magával, a szekerce kongását és a fűrész
a béke? A két férfi a szerszámok melegségét
zengését, a deszkák jó illatát és a munkásruha
becsületét, magam a fiatalságommal a vér közős
melegébe szente]em őket s ez az asszony itt mellettem lehetne a feleségem is és az édesanyám
Is. Mindkettő ugyanazt lel inti, m e " egyként fogant anyám, anyámat folytatja majdan a feleségem és a fiam felesége az én asszonyomat.
— Kyrie eleison! — mondja a pap és mi ilyeneket gondolunk el itt imádságnak s a gondolatunk valóban az Is, ha nem is tudjuk imádsággá
fogalmazni. Az egyszerű gondolatok mind imádságok, mert kizárják a kétkedést és megnyugvást
keltenek. Mit használna nekem, ha most itt egyetle'n társam, az Isten előtt fájlalnám a pincelakást, a hideg falakat és priccsemet? Semmit
és nem is illenék ilyesmikkel jönni, mikor a szivünk virágzik. A világ kint maradt s mi most
azon babrálgatunk, hogy egy áthatatlan kis csu-
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Rahhenlrop római
tárgyalásai
Róma,

3

MAGYARORSZÁG

M e l e g b é l é s t !
c i p ő k
Hó- é s
s á r c i p ő k
Ó s z í
d i v a l c i p ő k

október 23. Az olasz lapok csak néhány
sorban emlékeznek meg Ribbentrop londoni német
ABC é s
nagykövet római útjáról és személyéről annyit
a o i a s z tag.
irnak, hogy a nagykövet Hitler külpolitikai tanácsadója.
Ribbentrop Rómában tárgyalt gróf
Ciano külügyminiszterrel, akivel később audiencián jelent meg Mussolininál. Beavatottak szerint
a nagykövet átadta Mussolininak Hitler üzenetét.
Az audiencián szó esett a spanyolországi olasz tervekről és a földközi-tengeri német—olasz együttműködésről.

Gyermekcipők, házicipők

HA-HAnál

igen

nagy választékban

$7000*1. K ^ t a m a n u . 12.

Vasárnap reggel Szegedre érkezik
Uuno Hannula finn kultuszminiszter

Rómában erősen tartja magát az a hir, hogy
Von Hassel római német nagykövet helyet fog
cserélni Ribbentroppal

»Xita:álás«
Budapest, október 23. Az egyik délután lap
közlésével szemben a Magyar Távirati Iroda illetékes helyről kapott felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az a híradás, amely szerint bizonyos sajtótermékekre
be, nem nevezhető

Belvárosi Kozi

előzetes ceizurát
vezetnek
másnak,
mint
kitalálásnak.

Ma éo héttőn

India lángokban

Rudyard Kipling örökbocsű müve. — Viotor Mc.
Laglen és Sbirlov Templa
3, 5, 7, 9
Széchenyi Mozi
Ma és mindennap •

3:1 a szerelem iauőra
Szilágyi, Ketlőr, Harmat nagysikerű operott filmjo

Fősz: B á r s o n y B ö z s i , D é n e s O s z k á r , P á ióczy, Halmay, R ó z s a h e g y i , s l b . 3, 5, 7, 9

porba vajami apró magot ültessünk. S ez fontosabb minden más v l ágbeli doiogná', mart ettől
válnak jóvá, békéssé és puhává a napjaink.
Mondhatom: játszogatnuk itt valamennyien,
mintha gyerekek Jcnnénk az udvar porában, építgetünk kis mindenféle dolgokat, turjuk lelkünkkel
az Isten boldog homokját; a leckét, amit kcjl,
majd felmondjuk odakint, mert hisz megtanultuk, bebifláztuk, a vesszőtől félvén, a'aposan, de
annyira nem fonlos az és annyira idegen, hogyha
itt eszünkbe jut, nevetnünk kell tőle s mosolyognunk minden rendszeren, ami ezeken a kapukon
tul odakint társadalma* nózré. öc-reng, gondolkodik, csal, bizonyít és liheg. Minek? A fontos dolgokat itt hordjuk a sziveinkben s beszélhetnek
és mocskolhatnak,
hajthatnak és kergethetnek
bennünket, holnap
reggelre megint itt leszünk,
megint mosolygunk és akkor mire volt az egész,
ami közbeesett? Elmúlt a nappal és mi megmaradtunk a-reggelekben örökre.

Hóman
(A

Délmagyarország

Bálint
munkatársától.)

miniszter
Vasárnap

reggel érkezik Szegedre Magyarország •ökelö
vendége, Uuno Hannula finn kultuszminiszter, aki
néhány nap óta Budapesten tartózkodik. A finn
minisztert szegedi útjára feleségén és Onnl Tolás
budapesti finn követen k'viil elkíséri llóman Bálint kultuszminiszter és a kultuszminisztérium több
magasállásu tisztviselője.
A vendégek az éjszakai személyvonathoz kapcsolt szalonkocsiban érkeznek Szegedre. A hivatalos fogadtatás reggel kilenc órakor lesz a pályaudvaron, ahol a finn minisztert francia nyelven
dr. vitéz Imecs György főispán, magyarul a város
hatósága és közönsége nevében dr. Pálfy József
polgármester, az egyetem képvise'e ében pedig
finn nyelven dr. Csekvj István egye e .ü tanár
üdvözli.
A finn kultuszminiszter szegedi látogatásának
programját már napokkal ezelőtt összeállították. A
program szerint a finr. kultuszminiszter elsősorban az egyetemi intézeteket e .inti mag. A gyermekklinikán üdvözlik a vendégeket az egye « ti
hatóságok képviselői. A miniszternek bemutatják
Szeged iulturális intézményeit, délután pedig autón
kikísérik a szegedi tanyák világába és ott bemutatnak egy Kiebelsberg-fé'e tanyái iskolát is.
Délben Glattfelder Gyula megyéspüspök a püspöki palotában ebédet ad a két kultuszminiszter

Ilyenek járnak az eszünkben ott s ilyenekkel
imádkozunk, mig a mise patakja lia[kan csorog
előttünk. Az életünk kis játékokban, a boldog
testünk ülésében áramlik szót
a fajak között,
megtoltunk a lét lényegével mindent s ily boldogok vagyunk. Vajami tiszta áramlat folyik át
rajtunk s megbékülünk. A terhes aszony ott térdel mellettem, a szeme a Mária-képen, a szája
motyog:
— Emlékezzél meg ó legkegyesebb Szüzanva,
Mária . . .
Szent Bernát imádságát mormolja, már rátalált
a szövegre s ezt mondja szakadatlanul s újra
és újra, nem érti és nem tudja, mit mond, csak
a szavak ömlenek belőle a tiszta és megkönnyítő
szavak, egyik a másik után. nagy nyugtalanságában, testének nagy rendellenességében s ahogy
motyog ott, ahogy kapaszkodik, csak elsápad egyszerre, szája kék lesz, szemére rázuhan a pilla,
megfogja ropogva a padot és felnyög Szeme alatt
kiduzzad a fájdalom tömlője s a fezes eemn'l'ék
Az ember örök és a társadalom, ami kint van,
közt vékonyan, mint az
ezüst kés éle, hideg
mulandó és változékony. A tömeg dinamika s
könny szivárog.
kint erre a dinamikára építenek
szabályt, törKelten fogjuk meg az áccsal, két összefogott
vényt, parancsokat, még a boldogságot is pedig
kezünkre ölbe vesszük, feje a vállunkra szorul
ha ránéznének csak egyetlen emberi arcra, ez
s viszük kifelé. Kint már a társadalom van, odaaz egyetlen arc meghazudtolná őket s évszázadovisszük a rendőr elé és intézkedést kérünk.
kat rombadöntenc a paranccsal: menjetek az em— Ki ez? — kérdi a rendőr. — Asszony? Leberrel mindent újra kezdeni! Nem bízom az oda1
ány?
'
kint lévő dolgokban s tudom: a kenyeret átszűrik
Nem tudjuk. Igazán nem tudjuk ezt.
piszokkal, hogy olcsóbb legyen. De reggel itt meg— Szül?
' '
érezzük a kenyér lérvegét s napközben kiköpjük
a belevegyitett piszkot a szánkból. Hát mit
— Igen.
akarnak akkor és mit győznek meg velünk.?
Int, hogv várjunk, taxit hoz és elrobog az aszKét hete járunk ide és mindig megtaláljuk maszonnyal, akinek arca már roppant erőben sugárgunkat, mert béke van itt. Adjatok az emberek- j zik. Mi meg megyünk vissza és nem tudunk
nek békét, akik kormányozzátok és nézzetek az . mást csinálni: bemutatkozunk egymásnak. S vaarcukba nekik: nyugodtan alhattok és nyugodtan I limi sugárzást hozunk, amely fényesebb a gyerébredhettek feL
tvák világánál.

társaságában

tiszteletére. A vendégek a délutáni gyorssal utaznak vissza Budapestre.

A finn kuHuszmfnfszíer
Esztergomban
Budapest, október 23. Uuno Hannula finn közoktatásügyi miniszter szombaton délelőtt több fővárosi tanintézetet nézett meg, majd felesé e
H<. nan Bálint kultuszminiszter és Onni To'as finn
követ társaságában Esztergomba ment. A f'nn kultuszminiszter meglátogatta Serédi Jusztinján hercegprímást és megtekintette az ásatásokat. Serédi
Jusztinián a finn kultuszminiszter tiszteletére viJlásreggelit adott.

A finn-magyar társaság
diszülése
A magyar—finn társaság a Budape-.len tartóz.*
kodó Uuno Hannula finn közoktatásügyi miniszter
tiszteleiére szombaton délután 6 órakor az országház delegációs termében diszgyülést rendezett. A diszgyülésen Nagy Emil volt miniszter
mondott elnöki megnyitót. Virányi Elemér tanár,
a társaság elnöke finnül üdvözölte a minisztert,
majd Ador Etelka finn költök verseiből szavalt.
Zsiray Miklós egyelemi tanár, társelnök ünnepi
előadást tartott Finnország szerepéről a finn-ugor
nyelvészetben. Ezután Uuno Hannula finn közoktatásügyi miniszternek Gaskó Dezső főtitkár átnyújtotta a társaság diszelnöki oklevelét. A miniszter
magyarnyelvű, beszédében a következőket mondotta:
— Hazámhoz és személyemhez intézett sok
szives szót szivemből köszönöm. Mint a nemes
magyar nemzet vendége ugy érzem, mintha kedves családi körben lennék. Az itt töltött napok életem legszebb felejthe e "en emlékei fognak maradni. Éljen Magyarország.
A je'enlevők nagy tapssal köszöntötték a finn
minisztert.

A tírv. vrfdjeqyű

ftcrrüT
NAGYLEMEZ

védi
az aszta/ót.
Hyg/enikus, tetszetős.

ETERNIT MÜVEK
8udapest,VI., Andrássy-út 33.
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Vasárnap, 1957. október 21:

„A köztársasági Spanyolországnak
hatalmas hadserege van"

A VILÁGHÍRŰ
ELIZABETH
ARDEN
ARCAPOLÓ SZEREI
MANHEIM DROGÉRIÁBAN
KAPHATÓK
KARASZ-U. 2, TEL.: 30-47.

A köztársasági elnök rádióbeszéde — Jélenlések a polgárháború
frontjairól

Kél halálos ílélet
Ausztriában
Bécs, október 23. Az osztrák bíróságok szombaton ismét két halálos ítéletet hoztak gyilkosság
Higyében. A felsöausztriai Felében Reátör Mátyás
gazdát ítélték halálra, mert fiatal feleségét vizbefojtotta.
Bécsben Kallivuda Rezső segédmunkás
e»m
hoztak halálos Ítéletet. Kallivuda rablógyilkosságot követett el.

Valencia, október 23. A hadügyminisztérium hivatalosan jelentette Gijon feladását és azt, hogy
a keleti frontszakaszon a felkelők elfoglalták a
San Pedro-kolostort, de a köztársaságiak ellentámadásuk során visszafoglalták elvesztett pozícióikat. A déli harctéren több támadást visszaveri:
a milícia.
Salamanoai jelentés szerint a felkelők hozzáláttak az északi front megtisztításához. Tegnap
több ,mint 6 ezer mílicistát fogtak el. A délről
előrenyomuló felkelők fontos helységek elé értek.
Aragóniában elfoglalták a San Pedxo-koLostort;
A madridi szakaszon visszaverték a köztársagiakat.
Madridból jelentették, hogy Companys katalán
elnök rádióbeszédet intézett a nyilvánossághoz. Az
elnök hangoztatta, hogy az ellenség el akarja tün-

vánossághoz és kijelentette, hogy bizlk a köztársasági Spanyolország győzelmében.
Saragossal jeleméi szerint a felkélő csapatok
szombaton a sabinandlgoi szakaszon Corona de
Aliunenel, Selva de Osaunál áttörték az ellenséges
vonalakat. Ezeken a pontokon a köztársaságiak
erősen elsáncolták magukat A holttestek között
volt egy cseh kapitány és több külföldi mllicista
holtteste is.

Madrid ellátása

Madridi jelentések szerint Negrfn miniszterelnök kijelentette, hogy télre Madridot nem tudják
ellátni a szükséges élelmiszerrel, különösen akkor,
ha a felkelők eluágják az összeköttetést Madrid és
tetni a független és alkotmányos
Spanyolországot.
Valencia között. Madridot ebben az esetben kénySzerinte a felbelöknél a fromtszakaszokon a bomszerűségből ki kellene üríteni és ebtei az a sajnálás jelet mutatkoznak. Bizik és reménykedik, mert
latos, hogy a lakosság egyrésze vonakodik eleget
hatalmas hadserege van a köztársasági Spanyolortenni a megfelelő rende l e réseknek. A hatőságoszágnak,
I kat ezért utasították, hogy a vonakodókat lázadókKárászEzután Negrin miniszterelnök szólott a nyil- | nak tekintsék.
Töri

VllógöirU
karórák.
Anker
előleg nélkül
AUC Nemxeil Takarékosság
TÓTH ÓRASNAC,

svájci márkás zseb- és
15 köves
szerkezelfe
6 havi részletre.
és
könyvre
n- 13. Nagy éra-, ékszerJavlIAmQhely.
arany, ezüst, zálogjeqybevállás.

S o h a nerr^ készült annyi kötöttruha, mint most.

Véres zavargások
Danzigban

Praktikus divat.

Varsó október 23. Danzigban ma este súlyos
zavargások voltak. A zsidó üzletek kirakatait
sorra beverték és kiraboltak több üzletet. A
zsidó kereskedők azonnal bezárták üzleteiket
és lehúzták a vasredőnyöket. Sok járókelőt is
bántalmaztak.

Tömeggyilkosság
Lengyelországban
Varsó, október 23. Vima közelében lévő Sereno
községben valóságos tömeggyilkosság történt. Letkov fiatal földműves tudomást szerzett arról, hogy
menyasszonya más felesége akar lenni. A földműves fejszecsapásokkal
agyonverte
menyasszonyát, annak atyját, anyját és nővérét, majd borotvával jelmetszette a hasát és torkát. A gyil-

kost életveszélyes
házba.

állapotban

szállították

kór-

50 fillérért - 600 pengő!

A "Délmanyarorsxág
balesetbiztosítása
fixeteti
Ki egy Halálos
sxerencsétlenség
öxvegyéneK
Ismeretes, hogy a Délmagyarorszdg előfizetői
részére nagyjelentőségű
balesetbiztosítást rendszeresített. A Délmagyarországnak ezt az egyik uj
akcióját olvasóink a legmelegebb érdeklődéssel
fogadták és hogy ez az intézményünk is egyedül
és kizárólag előfizetőink érdekeit szolgálja nemcsak szóval, de tettekkel Is, ezt bizonyltja az
alábbi esemény is, amikor egy munkásszer encsétlenség
tőnk

során

M
D£lma$«ororszfi4
Kölcsönköimíár
Anuaga legnoguobb,
elOfizeiese leghisebb

t a

halálos

hozzátartozóinak

gőt fizettünk

A Meteorológiai Intézet Jelenti este
10 órakor. IDÖJÓSLAT: Élénk szél.
változó felhőzet, több helyen, főleg az
ország nyngati felében eső, egy-két
helyen záporszerü eső, vagy Zivatar.
Az éjjeli lehűlés csökken, a nappali
hőmérséklet még alig változik.

1.) 10 pengőből ki lehet hozni egy ruhát.
2.) nem gyűrődik — mindig elegáns.
3.) elkészítése nagyon egyszerű,
mindenkit megtanít rá M U S K Á T L I - B O L T
Karász ucca 3.

Sérülést szenvedett
a tegnapi

napon

előfize600 pen-

kt.

Belle János Gyulapüspök-telep
10. szám alatt
lakott és a Pick szalámigyárban
dolgozott,
mint
napszámos. Junlus 10-én, amint a kőműveseknek
segített, az épitőmunkdndl
megsérült.
Téglaadogatás közben egy tégla az ujjára esett. Azonnal
elment az OTI orvoshoz, de betegsége /.«n javult, nyolc nap elteltével az orvos beutalta a
diagnosztikai klinikára. Ekkor azonban mér a tetanuszmérgezés jelei mutatkoztak
rajta és a beteg junius 29-én meghalt,
'
Belle János Özvegye a su'yos csapásba belebetegedett és heteken át feküdt. Két hónap
eiteltérni
a leánya, Stenge Kdlmánné, somogyitelepi előfizetőnk figyelmeztette
édesanyját,
hogy
megboldogult édesapja, amikor a

Délmagyarországra előfizetett, balesetbiztosításra is bejegyeztette magát,

KETTER éttermei 4
B u d a , XL k * r . . Horthy Miklós-ut 4 8 s z á m .

^

GOO

pengőt
áláoxaiu

amiről annakidején
az Anker biztosító
társaság
által kiadott kötvényt is kapott. A kötvény azon-x
ban nem került elő, Bel'.éné mégis bejött a kiadóhivatalba és érdeklödött,
hogy vájjon érvény e$-3
a biztosítás, miután arra férje mindössze 50 fillért fizetett és bejelentette, hogy a kötvény nincs
meg.
Kiadóhivatalunk

előfizetőnk jogainak érvényesítése
érdekében
érintkezésbe lépett az Anker biztosító
intézettel,
ahol a legnagyobb előzékenységgel és a formaságok mellőzésével nyomban
intézkedtek.

Alig nyolc nap elteltével rendelte-,
zésünkre bocsátották a 600 pengónyl biztosítási összeget, amit pénteken délelőtt szabályszerű nyugta
ellenében ki is fizettünk özv. Belle
Jánosnénak.

Meghalt a várnai érsek
1

i

Szófia, október 23. Bulgária legidősebb főpapja,
Simon Simeon érsek, aki már 65 éve várnai érsek,
szombaton délbon 1 órakor 97 éves korában tüdőgyulladásban hirtelen meghalt.

Szép és kellemes kerlhelyiségében esténkónt ós ünnepnapokon
9

dé>i

I

E l A e i e

és

cigányzenerákban b r Q I O i O S r l O v I S kara muzsikál.
Elismert jó konyha.
Fajborok.
Dreher sörök.
Szegediek,
á l l á n dó
t a l á l k o z ó h e lye.

Vasárnap, 1937. október 24,
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(udomány nem csal,
nem rágalmaz és nem
hirdet gyűlöletet"

ttffegr&y
Ü g y e l j e n mindig a

Dr. Gelei József rektor szombati
beszéde a tudomány jelentőségéről

s akkor nem a d h a t n a k el Ö n n e k pótszert,
ami nem érheti el a valódi ASPIRIN an-

A szegedi egyetem szombati doktoravatási ülé-

nyira m e g b í z h a t ó hatását. A z O n e g é s z -

sén dr. Gelei József rektor nagy figyelmet Le'.tett

s é g é n e k valódi ASPIRIN-re van s z ü k s é g e i

beszédet mondott az uj doktorokhoz a tudományos
gondolat szerepéről és hivatásáról. A rektor bewédében a következőket

ASPIRIN

mondotta:

— Közoktatásügyi miniszterünk, Hóuian Bálint
A mi testvérnépünknek, a finneknek miniszteréhez
tegnapelőtt intézett beszédében azt a megkapó
kijelentést tette, hogy a két ország és a két nép
mai politikai barátkozását tudőso'i kutatáséi vezették be, hogy a rokoni barátkozás bölcsőjénél
nem politikusok, hanem a két nép kutató tudósai
állottak.
— Tudományt alig érhetett még nagyobb el•smcrés — folytatta a rektor —, mint aminőt a
miniszter szavaiban ért, midőn ebből mindenki
előtt világossá vált, hogy a tudományos kutatás
nem csak annyira jó, hogy velük igazságokat derítsünk fel, hanem a tudományos munkának politikai pályafutása
is lehetséges, a
tudományos
gondolat népeket is egybe forraszthat, a tudományból szeretet, vonzalom és népi megbecsülés is
fakadhat. Midőn önök, mint egyetemünk doktorai,
a mai nappcl az életbe kilépnek, ne feledjék el a
tudománynak ezt a népek közti korlátokat
ledöntő
hatalmát. Ne feledjék, hogy a népek közé jövőbeIdtni nem tudó és egyben lelkiismeret en politikusok tudatos félrevezetésekkel, megfontolt
hazugságokkal és örökletes fajgyűlölettől
vezetve, korlátokat emelhetnek, köztük évszázados ellensége>
kedéeeket szíthatnak s azzal népeket tönkre is
tehetnek, azonban minderre sem a tudomány,
sem a tudós nem képes. Ne feledjék e", hogy a
tudomány nem csal, nem becsmérel, nem rágalmaz, nem pusztít, gőgöt nem éleszt, s mindennél
fogva nen a gyűlöletet éleszti, hanem a tudomány
értékeket termel, erkölcsben, s e' emben és jellemben csak gyarapodást jelent, csak szere e'et
ébreszt s ne feledjék, hogy éppen ezért a tudományt és a tudóst még a rossz szomszéd is megoecsüli, esetleg kivánja, a jó szomszéd pedig lelkesedéssel fogadja,
— Ne feledjék, hogy a tudomány az ellenségeskedő népeknek sokszor szokott első békegalamb fa
lenni.
önök Szegeden végzettek, e nlékezzenek
mindig arra, hogy déli szomszédunk feié az elmuit
időkben m l y kevés sikerrel végeztünk politikán
integetéseket. Alig volt azoknak eredményük. Az
e'sö azonban, aki igazán át tudott futni Belgrádba, egyetemünk egyik tudós professzora volt s az
el ö is, aki onnan közénk jöve, megint csak egyik
belgrádi tudós volt. A tudományon alapuló nemzeti tekintély mindig megér egy fél hadserege'.
Ebben" a tckintél-gyarapitásban pediglen gyöngék
és bénák épp oly hatékonysággal szolgálhatják
nemzeti létbiztonságukat, mint a nemzet legszebb
katonái.

T A B L E T T A
csóka » S 3 o # e t « -kereszttel volódi

A világkiállítás Párisa
Irta: K é l l * l y

Budapesti
Felöltőáruház
S z e n e d , K l a u z á l l^r (Telptac)

A n n a

országgyűlési képviselő

cinhálózatán. Külön munkakezdés előtt és utáa
A világkiállítással kapcsolatos utazási kedveztömöttek a szerelvények és egy-egy száz-százhusz
mények sok érdeklődőt vittek el Párisba. Kevés
személyt befogadó kocsiba százötven is begyösemlegest, sokkal több olyant, aki jobbra, vagy
möszöli magát. Ez a rettentő tömeg egymás iránt
balra elfogult volt. Sokan voltak, akik Páris gyönyörű arcán gombostüfejnyi szeplőket fedeztek j végtelen türelmet tanusit, heteken át egyetlen egy
ingerült, ideges szót nem hallottam, ami a másik
fel, legtöbbször olyanok, akik saját hazájuk ábutast illette volna. Szidják a Metrót: „kapitalisták
rázatán már hozzászoktak a himlőhelyekbez. Kiépitétték — mondta valaki nekem —, akiknek
fogásolták, hogy a kiállitás nem készült el idejére,
semmi közük a nép egészségéhez és kényelmémég a megnyitás után is állandóan alakulóban,
hez", de egymást nem teszik felelőssé mások muépülőben volt- Valósziaü, hogy olyan kompletten,
lasztásáért. A versaillesi ünnepségeken százezhiradókra való felvételekre alkalmasan, mint ezt
rek vesznek részt, akiknek visszaállítása tolongás,
a diktatúrák alkotásainál tapasztalhatjuk, soha
zavar és dühös kifakadások nélkül megy végbe.
sem lesz készhn. Dc felróhatjuk-e ezt egy ilyen
Piacokon, árházakban vevő és eladó olyan hangon
grandiózus műnél, mint ez a világkirakat, amely
tárgyalnak egymással, mint két jóbarát,
akik
a huszadik század technikai és művészi tökéletesvalamely családi ügyet vitatnak meg. Főnök és
ségeit tárja elénk?
alkalmazott között az érintkezés nem a paranA demokrácia eszközeinek lazaságát, a muncsolás és az engedelmesség jegyében történik. Az
kások fegyelmezetlenségét, a nemzeti dicsőség —
egyik nem ,,,kenyéradó" a másik nem rabszolga.
vagy hiúság — szempontjainak-elhanyagolását .veAzt a meghunyászkodást, elrettentő megalázkotik szemére Parisnak és egész Franciaországnak
dást, amit ur és szolga viszonylatában
másutt
azok, akik a politikai rabság, vagy megkötöttség
tapasztalhatunk, ott sehol sem láthatjuk. A „patlevegőjében részben, vagy egészben átalakultak az
ron", ha bejön a munkahelyre köszönés a dolgoerőszakhit elfogadására. Soha sem számolnak az
zók visszaköszönnek. Ha elfeledkezik arról, hogy
erőszak költségeivel ezek, nincs is joguk arra,
az újonnan jöttnek kötelessége az üdvözlés, senki
hogy a számadásokba betekintsenek. Soha sem
sem kapkod a sapkájához, hogy földig hajolva
olvasnak az erőszakuralmak betegségeiről és ezért
hódoljon előtte. De nemcsak gyárban, műhelyben,
hajlandók elhinni, hogy ilyenek nincsenek is. A
üzletben, hanem a háztartásban is igy van ez.
demokráciákra kötelező óvatosságot a pénzkölA háztartási alkalmazott sem fehér kuli, rendetésben kicsinvességnek bélyegzik, a munkás önzett munkaideje, rendes szobája van — csaknem
érzetét, kenyérvédő bátorságát a rangosztályokba
kivétel nélkül a munkahelyétől elkülönítve a legsorolt „néptárs" felháborodásával szemlélik, azt
felső emeleten — és alkalmazásában nem kénypedig, hogy a nemzeti dicsőség eszményét nem
telen egy magasabb szférából v l ó lényt imádni.
tekintik merev bábunak, egyenesen hazaárulásszámba veszik.
A magyar lapok is megírták, hogy a kenlt
Igaz-e ez? ,. Hanyatló Franciaországot" láttak-e
hercegi pár meg akarja látogatni az angol paazok, akik künnjártak és ellenállás nélkül, vagy
Villont. Látogatásának idejére, felszólították a kökritikával hagyták magukra zudulni az impreszsziók tömegét? Én ugy éreztem, hogv egy élő,
mozgó, friss Franciaországban
vagyok, amelynek
ha vannak rossz nao.iai, nem jelent ez többet,
mint az eleven organizmus működésével eoyüttjáró egyenetlenségeket.
Valamely
mozdulatlan,
holt anyagot minden pillanatban ugyanabban
a
helyzetben találunk, ha csak idegen erő másként
nem rendelkezik fölötte. Az élő test önmaga változtat helyzetén.
A legnagyobb és legszebb elismerés, amelyet
elmondhatunk Parisról és Franciaországról:
a
szabadsáv levegőiének nyuOnlmát és
biztonsáná*
adja nekünk .Munkásnegyedben éltem, egyszerű
emberekkel voltam összeköttetésben s az ő életükön keresztü nyilvánult meg előttem a legnyomatékosabban az a tény. hogy a szabadság a tegnagmzerütib nevelőeszköz. A francia dolgozó munkakészsége, ügvességc,
átlagos
intelligenciáin
ájö-as
nem magasabb, mint a mi munkásainké T)e magatartása. munkatársaival és munkáltatójával szemcuz ouist AaJtcun^c
ben, beleilleszkedése a közösségbe, összehasonlíthatatlanul más, emekedettebb, emberibb, mint
NAVIMEMBRÁN!
azokban az országokban, ahol a „nénközösséaet"
brutális összegyúrással vélik megteremteni. Jelen,
( ÁLLOMÁSSZELEKTÁLÓ AUTOMATA
téktelen apróságokból is megállapítható ez.
Hetekig jártam a Metrón, ezen az igazi nénBECS VETELE BUDAPEST ADASA KÖZBEN
közlekedési intézményen, amely kora
reggeltől
. KI.FO&A.STALAN
késő estig zsúfoltan fut végig kétszáz kilométernyi
CRRE A KESZULEKRE YA8J Ö&J! MAGVAR m

a Budapesti FelQifffaruh^z Dszí árai:
Príma átmeneti habátok m á r 18.—P-íőí
Szőrmés* kitűnő m m ő s é q
28.„
R u h á k minden minőségben 6.80 „
Pongyolák
8.80 „
Modell ruhák és kabátok nagy választékban, l e g o l c s ó b b
á r b a n .
A. B. C. könyvecskék érvényesek.

-keresztre

^^Mmúmék
*

ewwpavevc-.
ffadl&atotyoM. miní

fzeMíÚfiMóa: értűM.
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Felhivás!

ön többedmagával Budapestre készül! Dunaparti tágas, nagy szobákban, elegánsan és olcsón lakhatnak: SYLVIA PENZIÓ, IV. (Belváros) Ferenc József rakpart 10. Tel.: 184—465.
Családoknak engedmény.
zönséget, hogy maradjon távol, de ez a kívánság
— a francia közönségre jellemző módon — olyan
felháborodásba ütközött, hogy a hercegi pár
kénytelen volt a többi közönséges halandóval
együtt végigjárni a pavillont- A köztársaság elnöke, magasrangu állami funkcionáriusok közveilenül, póztalanul és egyszerűen állanak a nyilvánosság elé, magatartásukkal is azt bizonyítva,
hogy a lépcsőfok, amelyen állanak, mindenki számára elértető, ha képességei őt erre alkalmassá
teszik.
A képességek kifejlesztésének utja sincs elrekesztve senki előtt. A világ nagyon kevés országában találunk olyan arányú segítségnyújtást a
sokgyermekes családok részére, mint Franciaországban. Az iskolai . ösztöndíjak egész sorozatát
nyerheti el a tehetséges gyermek, akinek családja
is megfelelő kárpótlást kap azért, hogy a gyermek kereső munkájáról le kell mondania a teljes
kiképzésig. Faji, felekezeti,
vagyoni és rangkülönbség nélkül rendkívüli
eszközökkel
egyengetik
az arra alkalmas gyermek útját a
legmagasabb

oktató intézetekig. És az Iskolák szelleme olyan
útravalóul látja el a tanítványokat, amelyre méltán büszke a demokratikus Franciaország.
Vannk-e hibái ennek a demokráciának? Ter-

H

A

C s U í ö r t ö R ö n

R

H

mészetesen vannak, nem lehetünk annyira elfogultak, hogy ezt tagadjuk. De ki az, aki a hibák
megszüntetése helyett a demokrácia
felrúgását
tartja alkalmasabh eszköznek egy igazi emberi
közös: ég megte.enitfcáre? A hibák korrigálása, az
akadozó gépezet megjavítása, az akadályok elhárítása jobb és biztosabb módszer, mint a szerkezet felrobbantása. A diktatúrák csöndje és vakmerősége éppen azt öli meg, ami nélkül
nincs
fejlődés; a szabadságol,

a szó, q mozgás,

kozik, hogy egy sz*'fr-n*r>l»n. t^t-éol ee'ö és vigasztalan falanszterbe kényszerítse a világot.
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SZIGETI HEGEDUEST

A fecsésl szerencsétlenséghez s?efő mozdony hettőshotdrl
karomholla a szegedi törvény szélt elöft
munkatársától.)

Julius

13-án hajnali félőt órakor súlyos szerencsétlenség történt KettöshatárnáL Egy segély mozdony,
amely a szegedi személyvonatnak Vecsésnél történt súlyos szerencsétlenségéhez sietett, a Fe'tőshatárnű elütött egy parasztszekeret is a bem e ülő
Szilágyi Ferencnél és Sándor nevű fiát darabokra
tépte.

Szilágyíék

a szegedi

piacra

igyekeztek

a

PÁRISI
NAGY ÁRUHOZ RT.
i ; : a a c o . c*«ko***cs * • w<« u c c a » n o «
Élelmiszerek
5 dkg Orange Pecco tea
98 fill.
Fél kg tea aeksz
64 fill.
10 dkg vegyes teasütemény
26 fill.
10 dkg mézes csók
18 fill.
10 dkg csokoládés mézes csók
26 fill.
10 dkg töltött nápolyi
20 fjil
10 dkg mogyorós nápolyi
29 fill.
1 kg olas? makaróni
75 fill
1 kg koszorús füge
88 fill.
Negyed kg János kenyér
20 fill
10 dkg friss mogyoróbél
32 fill
10 dkg mazsola
14 fill.
t doboz 6 drb ömlesztett sajt
51 hit
Fél kg Figaro blokksajt
45 fill.
10 dkg magyar ementáli sajt
30 fill.
1 üveg likőr, vagy rum essencia
24 fill.
1 kg japán rizs
78 fill.
1 kg maláta kávé
66 fill,
(0 dkg Suntos nvors kévé
72 fill.
t doboz negyed kg-os Cikória pótkávé 36 fill.
1 üveg 1 l.-es oroszhat (üvegbetét —.24) 128 fill.
tft ditg méz. erős vagy savanyu cukorka 18 fill
10 dkg csokoládé drazsé
21 fill.

NASZNOIS

AJÁNDÉK
legnagyobb választchban

tás éltető elemét. Akik künnjártak a világkiállítás nyarán Franciaországban, akarva nemakarva
megérezték ezt a levegőt, a szabadság atmoszféráját, a technikát ég művészeti csodák teremtő
rugóját- Akik a maguk kis egyéni céljait megalapozottabbnak hiszik akkor, ha másokat rácsok
— Amikor a szerencsétlenség után újból elindulmögött tudnak, azok fanyalogva keresik a demokrácia szeplőit. De akik a maguk emberségét
tak — mondta az elnök —, ön megint hosszan füa mások emberségével
akarók
összeegyeztetni,
tyült. Valószínűleg azért, hogy aübit produkáljon.
boldog örömmel érezték a maguk meggyőződéséArra gondolt, hogy erről a füttyről majd azt hinek igazolásaként a világkiállítás, a népfront Pászik, hogy ez a szerencsétlenséget me..előző fütty
riának 'eve-ő'éb Nem teheí - e v írni róla, nem volt... Igy volt?
lehet eleget emlegetni, nem lehet kimeriteni azt
— Nem igy volt, kérem, én másodszor nem
a sokrétű anyagot, azt a felejthetetlen emléket,
fütyültem, csak a szerencsétlenség előtt.
K
amit Páris adott aa egész vMían-'k e*> en az eszKihallgatta ezután a biróság a fűtőt, aki eltendőben. Mecadott egy mértéket, amelyet a nap
mondotta, hogy a pálya teljesen szabad volt. A
minden szakában, a politikai és gazdasági esemészekeret már csak akkor vette észre, amikor 50—60
nyek minden jelentkezésénél alkalmaznunk lehet
méternyire voltak tőle.
és kell. És ez rendkívül Jelentős tény, a mai kor— Kiáltottam a mozdonyvezetőnek, magam kiban, amikor mindenfajta diktatúrák propagandahajoltam az ablakon és intettem a >m agyarnak*,
hadjárata or emberi fejlődés és haladás
mértékde az, ahelyett, hogy megállította volna a loegifsdgeit megölni készül, az embernek
önmagába,
vakat, felállott az ülésen és megcsapkodta a loalkotókészségébe
vetett hitét elpusztítani
szándé-

Felelőse a líiozűonpezelő és a fttto
a segélipozdonij halálos gázolásáén
Délmagyarorszdg

M E N Y A S S Z O N Y N A K

az alko-

Jegy D É L M A G Y A R O R S Z Á G Jegyirodában.

(A

Vasárnap, 1957. október 24:

hajnali szürkületben, amikor a mozdony arra robogott hatvapötk lomé eres sebességgel. A 21 esztendős Szilágyi Sándor csak az utolsó pillanatban
vette észre a nagy sebességgel kö e :dő mozdonyt,
megcsapkodta a lovakat, szerencsétlenségére éppen akkor ért a sínekre, amikor a mozdony. Segíteni nem lehetett rajtuk, a vonat ke »';ei felismerhetetlenségig
bert.

összeroncsolták

mind

a két em-

A lefolytatott vizsgálat alapján az ügyészség
vádiratot adott ki a mozdonyvezető és a fiitö ellen, akiket azzal vádoltak, hogy nem figyelték
kellően a pályatestet és nem adtak le fütty • ;ést
kellő időben, ezáhal okozói lettek a súlyos szereucséllenségnek.
A szombati főtárgyaláson elsőnek a 83 esztendős mozdonyvezetőt, Batári Istvánt hallgatták ki,
aki ugyanugy. mint Barna Imre fűtő, kétrendbeli
gondol án

emberölés

vétsége

miatt karült a vád-

lottak padjára. A mozdonyvezető tagadta bűnösségét. Vallomásában elmondotta, hajnalban parancsot kapott, hogy gyorsvonati mozdonyával
azonnal induljon Vecsésre. Hatvanötkilométeres sebescéggel mentek, egyikük jobbról, a másikuk balról figyelte a pályatestet, de semmifé e akadályt
nem látott. Kettőshatárnál az ör fogadta a mozdonyt és továbbengedte, a figyelmeztető oszlophoz érve — amely háromszáz méternyire van az
átjárótól — leadta a hosszú sípolást. Nem látott
még ekkor sem semmi gyanúsat, az ut tel esen
, szabad volt, legalább is jobbról, amelyik oldalt
ő figyel e. A fűtő nézte a baloldalt, amely felől
g kocsi halidt az átjáró felé. A kocsitól 50—60
mé'.ernyire l e h l e k , amikor a fütő ijed e í szólt,
hogy kocsi van a pályán. Nyomban fékezeit, de
a szerencsétlenséget elkerülni t e n lehetett

vakat.

— Fütyültek-e a szerencsétlenséget megelőzőleg? — kérdezte az elnök.
— Igen, a füttyoszlopnál szabályszerűen leadtuk a hosszú figyelmeztető füttyjelet
— Hát amikor ismét elindult a mozdony, fütyül tek-e?
—. Fütyültünk, ugy emlékszem.
A fütő sem tartotta magát bűnösnek, szerinte
is a tragikus sorsú Szilágyi Sándor volt a hibás,
aki a mozdony elé vezette kocsiját.
A biróság több tanút hallgatott ki, akik ellentétes vallomást tettek. ítéletre nem került sor, a
törvényszék a bizonyítás kiegészítése végett a tárgyalást elnapolta.

|PR, WE8NMANNE
KALAPSZALON.

LEGÚJABB MODELLEK

TAKFI B É A T A R UCCA 2 .
Alakítások olcsón k é s z ü l n e k .
Megnyílt a városi muzeum u j képtára. A
muzeum átrendezett képtárát
lényegileg az
különbözteti meg a régitől, hogy mig azelőtt a
muzeum szépművészeti osztálya mindössze 112
képet állított ki, az átrendezés után, ez a szám
417-re emelkedett, A képtár három helyiséget
tölt be. A nagyterem két falán M u n k á c s y
„Honfoglalása" és V á g ó Pál Árvizképe foglal
helyet. A negyedik falfelületet C s ó k István
„Báthory Erzsébet" cimü nagyértékü
képe
foglalta el, ezt a képet a muzeum vezetősége
most elvitette régi helyéről, azzal az indokolással, hogy igy lehetségessé vált, hogy a múzeum legszebb anyaga, a nagybányai iskola 13
képe egv falfelületen kapjon helvet. A kis teremben két kabinet épült, az egvik kabinetben a huszonnégy darab Székelv Bertalankép, a másikban a mult század biedermeyerutáni s a klasszicizáló festők kantak helyet. A
harmadik terem egv-egy falfelületén Nyilassy
és Pállik Béla képei kerültek egymás mellé.
Az átrendezés során kiállították Munkácsynak
egv olajvázlatát, B a r a b á s Miklós restaurált
..Klauzál Gábor"-ját. S z é k e l v Bertalan 21
képét, L o t z Károlv 3 képét. L á s z l ó F ü l ö p
2 képét, egv mult századbeli festő portréját
Mérev Sándorról, 4 R i p pl-Bónait. K a t o n a ,
R u d n a y, I v á n v i-G rfln w a 1 d. F e s z l y
Amád, A g g h á z v egy-egv munkáját. A muzeum vezetősége tervbe vette, hogv ő«zi és tavaszi tárlatokat, egyházi körök bevonásával
pedig egyházművészeti kiállitási rendez

Koszorúk,

virágok

Mindenszentekre legolcsóbbtól
kivitelig kaphatók

Rácx (Móra)
Feketesas ucca 13.

a legszebb

viváqUzleiben,

Vasárnap, 1937. október 24.

DÉL

flz ügyvédi kamara
megválasztotta a csucskamara és a bizottságok
tagjait

7

MAGYARORSZÁG

R a k i á r r ó l fidxgox s z ú i m j a
Díjtalanul
késxséggel
bemutatja
K e d v e z ő fizetési
teltételeket
sxab
Régi késxUlékéi
becserélt

FONYó villamossági szaküzlet

Kölcsey
Telefon:

ucca 4
11-65.

K.áiásx
Telefon:

ucca 3.
21—65.

(A Délmagyarország munkatársától.) Mult vasárnapi számunkban részletesen ismertettük azokat az újonnan rendszeresített ügyvédi kamarai szerveket és bizottságokat, amelyeknek tagjait az ügyvédi kamara választmányának titkos
szavazással kell megválasztania. A szegedi ügyvédi
kamara szombaton délutáni ülésén ejtette meg
ezeket a választásokat.
Az Országos Ügyvédi Bizottságba, sz úgynevezett csucskamarába: dr. Dsttrc Jánost, dr. Vinklcr.
Elemért és id. dr. Csáky Lajos hódmezővásárhelyi
ügyvédet, az ügyvédfelvételi bizottságba: dr. Pap
Róbertet, dr. Tóth Imrét, dr. Hunyadi Jánost, dr.
Wilheim Lajost és dr. Galamb Sándor makói ügyvédeket választotta meg.
A Kúria

Ügyvédi

Tanácsába a választmány el-

ső helyen dr. Szivsssg Lehelt, a második he'; e i
dr. Türr Aladárt, harmadik helyen dr. Galambos
Emil makói ügyvédet jelölte, a kinevezés joga az
igazságügy minisztert illeti meg.

Nézze és hallgassa
meg a 88-as Orion
világrádiót teljesítmény, kivitel
és
hangminőség szempontjából! Minden
tekintetben t ö k é leteset
nyújt!

Jldófelszófamlási tárgya; :o'
A szegcdi
I. számú
adófelszólamlási bizottság
október 26 án
a következő fellebbezéseket tárgyalja:
Könyves Kálmán cipész, Honthy Ilona cipész,
Stark György kendergyáros, Kovács István és
Jójárt István kőműves, Erdélyi István épitész,
Schmitzler Ferenc bizományos, Opré János jutalékos, Schön Henrik kerékpárkereskedő.
A szegedi
II.

Minden Orion-rádiókereskedőnél kapható

szánni

adófelszólamlási bizottság
október

26-án

Vételkényszer nélkül bemutatja

8 következő tételeket tárgyalja:
Tömörkény László mérnök, Csurgó testvérek
géplakatos, dr. Mahler Sziegfrid ft., Goldgrubcr
Árpád ügynök, cégtag, Weisz V.lnos kereskedő,
Fenyő Mátyás eégtag, Fenyő Hugó céging, Bánhidi József fb., Schwarcz Ktlnán ht„ Farkas János ht., ft., özv. Kerner Györgyné ht., Vértes
Miksa ht., igazgató, Kiss Kárcly tanfelügyelő, dr.
Deutsch Mátyás orvos, ht., Pozsár Mátyás ht.,
Méhes Rozália szatócs, Golcfgruber Gábor és fia
ker. ügyönkség, dr. Löbl Imre gyógyszerész, Löbl
Ernő ht., Kovács Mihály fuvaros, özv. Müller Kálmánná diótörő, Kulcsár Józsefné varrónő, Hódi
Géza festőművész, Hrazd'l Ede ecetgyártó, Michael
Béla gyógyszerész,
dr. Vadász János ügyvéd,
Bugarszky Elemér borbély, Molnár ödön jutalékos,
Agócsi István bádogos, dr. Pálfy György jutalékos.

M

világos, szagtalan, a legnagyobb porkötőképességgel bir.
Kapható:

Ruh Vilmos cégnV,
Mikszáth K. u. 9.

(Paprikapiac sarok.)
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Lakásán Készséggel bemutatta.
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Eltimjös fizetési feltételek mellet

rieteor Csiliárgqar rt. lerakató
Szeged, kárász ucca 11.

Kívánságra diita'anul bemutatja
Kedvező részletfizetésre Is kapható

Deutsch Albert

i

fi H Y G E N O L " padlóo'aj

A

mérnök, Szeged, Tisza Lajos körút 44. Teleion 30-20.

;##'// }ipi
\ tuHrf
e
H ö l g y e i m , 6 s , U r a i m, megint egyszer
a zenei esték nagyhete következik: hétfőn az
első forró operaest Puccini legszebb lírájával, a B o h é m é l e t — Godin Imre szegedi
premierjével, Losonezy Györggyel és a Dómtéri Iluskávai, Orosz Júliával, aki ezalkalommai Mimit fogja énekelni — és csütörtökön
a konccrtpódiumon a legelső magyar hegedűssel, S z i g e t i Józseffel, ha méltóztatnak még
emlékezni a legforróbb tavaszi koncertre,
ahogy cz a sápadt, szinte femininen fehér hegedűs kigyújtotta a hangversenytermet élményszerűen bensőséges, a legmelegebb mélységekből felizzó játékával, mint valami újfajta, szinte mozdulatlan Orpheus. Alig féléve
műit ennek a feledhetetlen estének, most megint felhangzik ez a legtávolibb világokat
betöltő magyar és európai hegedű... A kö-

zeli hetekben megint Amerikába icdul, a nagy
turné előtt még eljátsza Szegeden Tartini versenyét és Beethoven C-moll szonátáját. A koncertre az egész alföldi környék zenei társadalma Szegedre indul...
És a nagy zenei esték után a szinházban
megint a fecskeszárnyakon röppenő rózsaszínű operettek díszes sora. Egyelőre négy uj
és eredeti operettet őriznek a direktori trezorokban, sorshúzás fogja eldönteni
az
Vraufführungok sorrendjét. A sort előreláthatólag a „Marika hadnagya II." fogja megnyitni, Dénes Gyula és Sándor Jenő uj operettidilljc, amely egyelőre a bizöb^vtalanul
hangzó ,,D é z s a t ü 11 d c r" ciniet yj^cli. A
tavalyi szezon egyik legnagyobb sikerű librettistája a napokban niár vizitelt, is, a színháznál, cgvelőre megkötötték a szerződést, a
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színpadra, majdnem egymásra zuhantak a
vadonatúj falak, amikor elhangzott a kioktató égzengés:
— Hát mit gondolnak az urak, miért szereltettem fel a modern technika vívmányát,
talán azért, hogyne jelentkezzenek?!...
Néma csönd felelt a • halk vezényszavakra.
— Azonnal jelentkezzenek! — dörgött tovább a kérlelhetetlen parancs — és a direktor,
mint aki jól végezte dolgát, nyugodtan viszszament az emeleti páholyba, felvette a telefont és elsuttogta a halványlila rendelkezést
a színpadra, ahonnan visszatért... A páholytelefon azértis győzött...
Nagy készülődések között várják a közeli
napokban Szegedre ITacsek és Sajó urak egyik
hősét, K o m l ó s Vilmost, aki ezúttal apai
minőségben látogat el a szinházhoz, ahol ifjú
leányzója, Kom l ó s Juci, a szegedi társulat
csacsogó szubrettje aratja ifjúságának első
sikereit. Az apakomikus a szinházi világ
egyik legelszántabb ugratója, ezalkalommal
azonban Sajó ur számára készítenek vadonatúj ugratásokat, amelyeket már csak az apai
tekintély megőrzése érdekében is megadással
tűrni kell. A legelső ugrató természetesen ki
lenne más, mint tulajdon szubrettleányzója ..
Méltóztattak értesülni, hogy tavalyi társulatunk nyugtalankodó ifjti szubrettmüvésznője, L a n to s Ica a szolnoki filmvilágban felbontotta szerződését és a legintegetőbb filmreménvekkel barátságosan megvélt színházunktól. Azóta már egy-egy szerepre a Magyar Szinházhoz közeledett és most készül
első fellépése Vadnay László vadonatúj filmregényében . . .
Érdekes vendégek Jártak az elmúlt napokban a Hungária-hotel cigányos éjszakájában.
Nemrégiben néhány napot Szegeden töltött
Csorba Klári, a sanghai rádió magyar énekesnője, aki annyira megszerette a szegedi
csárdákat, hogy néhánynapos sejourra Szegedre invitálta unokatestvérét, a sudárszépségü Csorba Helént is. aki európai hangversenvkörutián legutóbb Itáliában aratott szép sikereket. Az ismert énekesnő néhány magyarnapját Szegeden töltötte és bucsuzóul rögtönzött hangversenyt adott a Hungária legbelső
csárdájában. Az eredeti és váratlan éjféli
koncertet végighallgatta a hotel két másik
érdekes vendége: Oorges Börjeson svéd orvos és Bóbert Pliskin ohioi mérnök is, — a
végén pedig az egész nemzetközi társaság
együtt tanulgatta és egvütténekelte a szegedi
éjszaka legfrissebb dalait...

/V/ATOTEX^^^^^c
cím kérdésében még dúlnak a viták a szerzők
és direkció között. Utána minden bizonnyal a
szezon egyik legkedvesebb és legkaviárosabb
játéka
következik: a
„Macskazene",
amelynek leányintézeti hamiskás történetéi
az egyik legkitűnőbb fiatal librettista irta és
Eiscmann Mihály komponált hozzá melódikus
muzsikát. — A harmadik eredeli darab Szilágyi László és Losonczy Dezső „ C s á s z á r v a d á s z"-a és ezt követi a bohémvilág
kedves Mókuci méltóságos urának, Farkas
Imrének uj operett-versikéje: „ K a t i g y e r e
k i " . . . Karácsonyig körülbelül készen is
van az attrakciós operettprogram...
Lassan meg méltóztatnak ismerkedni drámai társulatunk összes gyöngyeivel is. Egyelőre két siker várja a szegedi premiert, — .
egymást fogja követni a „Vihar az egyenlítőn" és a kitiinő Rilke-forditó Kállay Miklós
napkeleti játéka, a „Roninok kincse." — A
közeljövőben lesz egy érdekes eseménye, sőt
szinpadi dessertje is a drámai szezonnak: a
szinház meghívta Szegedre néhány estére
Janovics Jenő feleségét, P o ő r Lilit, aki a
kolozsvári sízinház pompás hősnője volt és
aki a legszebben beszélő magyar színésznők
egyike. A Dóm-téri játékok ideién Szeged nagyon is megszerette ezt a kiváló, mély
tehetségű színésznőt, aki ezalkaiomma! fog
először szerep >lnl a szegedi színpadon
A
meghívás megtörtént, most csak a darabokat
választják ki, amelyekben Poór Lili elhoz»a
a forró kolozsvári esték elmúlhatatlan emlékét...
Tündéri telefontörténet játszódott le csütörtökön, a szezon első mennvdörgéses délelőttién: Vihar a főpróbán. (Persze mit próbálhattak volna ebben az idilli hangulatban,
mint a — Szerelmes királynőt.) A direktor
minden eshetőségre felkészülve — emelet hal
kettős páholyába
telefont szereltetett fel,
hogv a modern technika vívmányával, a 'eghalkabb suttogással dirigálhassa a színpadot.
Külön Ügyelőt állítottak a telefon mellé, akfnek a viharos főpróba alatt permanens szolgálatot kellett tartani. Történt az első finálé idején, hogv két gondolattal elkéstek a
halványlila árnyalatok, mire a direktor vésztjósló suttogással hozzásimogatta a páholy
falához a türelmes rendezői telefont. De hiába suttogott a készülékbe, hiába döngette a
szinpad' csengőt, a drót végén senkisem bátorkodott jelentkezni. A rendező ur menuydörgve, csattogva és suhogva leviharzott a

A szegedi márciusi fiatalok nagyszabású és
különleges érdekességü irodalmi estet készítenek elő, amely az idei kulturális szezon
egyik legszebb eseményének Ígérkezik. Arról
van sző, hogy a közeli hetekben ellátogat Szegedre a fiatal magyar irók egyik független és
bátor művészeti csoportja, amely a „Szép Szó'"
körül támadt. Ennek az irói csoportnak ez az
első bemutatkozása a szegedi nyilvánosság
előtt. Az irodalmi estre Szegedre érkeznek
többek között báró II a t v a n y Bertalan, I g-

O iU 25-én, este 8 órakor
a Városi S z í n h á z b a n

S ő r é m é

lei

Godin Imre, Orosx
Júlia,
Cosoncxy
György,
Dalnokv Viktor é s Arany Jós sej
ven dégaxer
eplésével

Vasárnap, 1957. október 24:

KÖTÖTTÁRUK
L A M P E l Ét> h e g y i n é l
n ó t u s Pál, J ó z s e f Attila és még számosan. Ez lesz az első alkalom, hogy ez a független és európai gondolkozású irói csoport
vidéken kifejti irodalmi, művészeti és irodalompolitikai álláspontját és állásfoglalását. A
szegedi fiatalok lelkesen dolgoznak az est teljes sikere érdekében . . .
Bucsuzóul had mesélje el a Konferansz egy
andalítóan angyali románc meghitt történetét.
A csinos és ifjú szőke kis művésznő szivében
tavaszi gondolatok sarjadtak, a nemes érzelmeket teljes hűséggel viszonozta színházunk
egyik derék tagja. Az ifjú művészek már ki
is tűzték az esküvőt, csak éppen a szülői beleegyezés késett, mert a derék és gondoa
lők egy ifjú irodalmi férfiút választottak irt a
kis művésznő részére, aki tiszta érzelmeivel
ugyancsak jelentkezett a szülői házban. Mármár megoldhatatlannak látszott a probléma,—i
ifjú művésznőnk
édesanyja
óráról-órára
elkísérte leányát, nehogy végleges elhatározás
történjen, — rendületlenül bent ült az öltözőben az előadások alatt, a jelenések idejére kiment a színpadra, szerető gonddal kisérte
leánykáját, mialatt a vőlegényjelölt-müVészur
szomorúan nézte a távolból a kitartó kíséretet. A kis művésznő azonban nem akart engedni elhatározásából és érzelmeiből. Végre azután a szerető szülők döntő lépésre szánták
el magukat. Az egyik estére meghívták aa
irodalmi kéről és előre kidolgozott haditerv
szerint este 8-tól 11 óráig betessékelték őket
a szalonba, hogy — szokják meg egymást. A
művésznő gyermeki kötelességtudással, mosolyogva mindvégig kitartott a házi őrizetben,
de 11 órakor, a szabadulás idején határozottan kijelentette, hogy a szülői csel, az összeszoktatási kisérlei ellenérc is rendületlenül
kitart — a másik leventénél. A gondos édesanyai őrizetet ezek után továbbra is hatályban tartották; a fiatal művész ur csak messziről, a színfalak mögül integethet
kitartó
menyasszonyjelöltjének...

Halló!

Sazinkron árát vegyen
alacsony árban,

Halló!

beszabályozott diákírókat,
Óriási pontosság 1

írásmesternél, Gizzella-tír 5.

Deutsch Mór
késes és műköszörűs mester, orvosi és
orthopad műszerész, lúdtalpbetét specialista, nikkelező és gavanizáló.

Szeged, Feketesas ucca 18. sz.

NEMET
könyvújdonságok a

Jecyek a Délmagyarorsiágnál.

Modell Cipőház

a iepszebb őszi
i r d o n s soK^al
vária
önt!!

T k rék
I R N I 1" " ' b e'v á s á r l á s i
Szeged, KlauzáUér 3. Kiss Dávid-ház. N—H*m,eM

helyi

Délmagyarország
k ö

c s ö n k ö n y v t á r á b a n

Vasárnap, 1937. október 24.
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Mikrofon előtt

AKC1Ö munkaruhát kizázólag a

DIVATCSARNOKBAN

(Budapest, október.) Azt hiszem, hogv mindazok,
akik először szerepelnek a mikrofon előtt — főleg, ha „női hölgyekről" van szó — a következő
periódusokon esnek át:
Miután az előadásra elfogadott anyagnak már
elvetettük a gondját, jelentkeznek az örök ruhagondok. Jaj, mit vegyek fel? Mert ugyebár, hacsak a portástól a lektorig, de mégis csak fontos
a jó benyomás?! Majd felüti fejét az utazási láz.
Azután az utolsó napok zavarai a hangszálakkal:
Szent Isten, meghűltem! Kettőt tüsszentettem...
Tisztára be. fogok rekedni! 'Másnap ujabb riadalom. Miután a kézirat itt van. a Stúdió újra leküldte, rémes gondolat, hogy mi történik, ha lekésem a vonatot, vagy odamenet kibicsaklik a
bokám, vagy mit tudom én, valami közbe jön?!...
No de végre ot vagyunk. A belépéstől kezdve,
minden és mindenki elegáns, finom és meleg. A
folyosókon végig párnázott, cellaszerü ajtók. Az
5-ös leadóban még pereg az előző szám. Nagv
vörös fénybetiik: Tilos a bemenet! Jó Ég, mi
lehet odabent? Odabent meglepő látvány. Asztali
lámpa szelíd fényében szőke fürtös, angyali szép
fiatal leány himez. Egész családias. Kis párnázott szoba, kényelmes szék és asztal. Csupán
egy fekete tábla három gombbal, no és igen a
mikrofon.
A szőke szépség hellyel kinál, nyájasan érdekfödik, hogylétünkről, hogy nincs-e lámpaláz, mert
igen gyakraD lát hires művészeket és előadókat
reszketni és izzadni a mikrofon előtt! Aztán
másról cseveg, hogy szinte repülnek a percek,
mig megnyomja a gombot, megüti a gombot, bemondja, hogy mi következik és ime, a niikrofonláznak nyoma sincs. A start zavartalan.
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iordull meg
a szabadtéri

Szegeden
játékok
alaíí

Számok
és adaiok az idei játékok
ból. — Dr. Szabó Géza tanácsnok
(.1 Délmagyarorszdg

munkatársától)

Két

nappal

ezelőtt részletesen ismertette a Délmagyarország
azt a beszámolót, amelyet dr. Janouics Jenő, a
szabadtéri játékok művészeti vezetője terjesztett
a polgármester elé. Janovics igazgatóval majdnem egyidőben dr. vitéz Szabó Géza tanác.snok,
a szabadtéri játékok adminisztratív vezetője is
elkészítette részletes jelentését, amely a sokiránven adminisztráció minden vonatkozására kiterjed.
Elsősorban is megállapítja a jelentés, hogy az
idei játékok előkészítéséhez meglehetősen későn
fogihattak hozzá, amiből aztán helyrehozhatatlan •
hibák származtak. Különösen elkésett a darabob
késői kiválasztása és a főszereplők későn történt
szerződtetése miatt a szervezési és propaganda
munka. A külföldi propagandát legalább fél évvel
a játékok előtt meg keli kezdeni.Fontosnak tartja Szabó tanácsnok, hogy

De van. ahol nem éppen igy megy. A fo'vosókon
hangszórók vannak és a különböző előadó termekből végig lehet hallgatni az I. és II. leadó
összes számait. Sőt látni is. A termek
vastag
a részletesen kidolro'ott
műsorrend már
üvegfalain át minden végig nézhető. Külön vau
az év első hónapjában
készen
legyen
hangverseny és kis és nagv prózai terem, ahonnan a színdarabokat közvetítik. Itt a háttérben hogy azt felvehessék a nyári programba az öszfüggöny mögé bujtatott pam'iagok, dekorált spa- szes jelentős nemzetközi idegenforgalmi szervenyol falak vannak, amivel a hang közelségét zetek. Az év elején el kell készíteni az idegenvagy távolságát imitálják. Persze mindenütt pár- nyclvü plakátokat és rospektusokat is.
názott falak, gumipadlón puha korálszinü filcEgyrészt a külföld beszervezése, másrészt a
szönyeg. Vastag üvegfalak, abszolút zajtalanitás. | belföld, különösen a főváros erőteljesebb bekapDus függönyök, elegáns garnitúrák, meleg vörös csolása erdekében szükségesnek tartja a jelentés,
hogy Budapesten működő
állandó szervezetet
tónus. Talán túlzás, ha azt mondom, hogy a stúállítsanak feL
dió berendezése pompás, de mindenesetre finom
Beszámol a jelentés a szervezés előmukálataiés előkelő.
ról, valamint a központi iroda munkásságáról
És látom az üvegfalón belül S z e d ő Miklóst, Részletesen ismerteti Szabó tanácsnok a játékok
mpiut cigánymuzsika mellett énekel. Kigombolt
propagandáját és kijelenti, hogy a
nyakkal, piros éj, verejtékezik, de láthatólag nem
propaganda
akar tudomást venni róla,' hogy üres teremben
áll és tteljes színészi felkészültségével — megjátszó, amit . énekel. A másik hangversenyteremben
egy hölgy várja hegedű számát, zongorakísérettel. A spiker jelzi a -közeledő időt. A. hölgy gyor• san előkapja a ruzsru-dacskáját, átszalad a szá( ján, aztán álla alá kapja; a. hegedűt!
Tehát ez is maga előtt érzi á közönséget
szívvel, lélekkel annak' hegedül.

Vercssné Csapó Mária.

rendkívül

nagy

Pannónia hengermalom.

szolgálatot

tettek

a

játékok

si-

kere érdekében. A központi iroda nyilvántartásából megállapítható, hogy 153 különböző újságban 999 közlemény jelent meg az 1937 évi szabadj téri játékokról
55.691 sor terjedelemben.
(A Dél-

i magyarország egymaga 6118 sort irt.)
Megemlíti a jelentés, hogy megkereste a központi iroda a külügyminisztériumot
a

külföld

eredményesebb bekapcsolása érdekében. Áz amerikai magyar követség is eredményt helyezett
kilátásba, ha a város a játékok propagandáját
kellő időben megindítja Eredményesebb volt az
idén a propaganda az utódállamokban.
Egyre nagyobb jelentőséggel bir a szegedi idegenforgalom szempontjából, — mondja a jelentés
—, a nemzetközi autúut, amely szinte vonzza az
autósokat.
Szabó tanácsnok jelentése megállapítja, hogy
a Szegeden megfordult idegenek a legnagyobb
elismerés hangján nyilatkoztak a játékok miivészl
produkcióiról, az adminisztrációról, az előzékeny
figyelenv-ől, amellyel Szegeden az idegeneket körülvették. Megemlíti a jelentés, hogv 21 filléres
vonatot állított a Máv menetrendjébe, közülük
13 teljes utaslétszámmal megérkezett.
A filléres

vonatokon

10.808 utas érkezett Szegedre, három vonat két
najtos volt. A városi vámhivatalok közlése szerint

EME

Folyó évi november hó 2-án, délelőtt 9 órakor
1 kecskeméti kir. járásbíróság hivatalos helyiségében, (Rákóczi n 7. földszint 12 ajtó) birói árverésre kerül a kecskeméti Arpádvárosi

Az ingatant átvállalható, clőr.vös bankkölcsön terheli.
Közelebbi felvilágosítást dr. Széles Lajos zárgondnok, Kecskemét, Nagykörösi-ut 21. vagy dr
Galambos Emil ügyvéd, Makó. nvujt,
£03

statisztikájábeszámolója

j egyik évben sem járt olyan átütő sikerrel, mint
az idén. Kifejti, hogy az egész magyar sajtó, ugy
j a fővárosiak, mint a vidékiek, nem kevésbé a
' szegedi lapok, valamint a megszállott területen
megjelenő magyar és idegennyelvü ujságo-k i9

és

Elnézclődtem volna még tovább Is, de menni
kellett. A gépeket nem-is láttam. .Ugyanis abban
a hitben vollam, hogy hiszen az előadó adja a
lelket a gépbe. Pedig éppen'fordítva van. A gép
adja a lelket az előadóba • Illetve, ami a gép mögött van: a közönség.

HrtlMH—hfflIBIIHMMI

Szegeden, Klauzál-tér 2. szerezheti be. Unió könyvecskére ia
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Varga Dezsft Vasáruháza
mz Alföld l á t v á n y o s s á g a .
Salgótarjáni folylonégő kélvhák !

Hazai szenekh ez:

Perpetuum

fleo perpetuum,

LUN*

tűzhelyek

Szegeden van az ország
legmodernebb beíeggyógyiníézefe
Sajíóbenmtafó a dr. Tólh-szanalóriumban

Bármily hihetetlenül hangzik is, ezúttal a K i s s Menyhért főorvos egy u.j honpolgárt a
betegeK gyúr sahnak voltak, mait az ujságirók. világra segíteni. Minden műtőnek megvan a
Nem várták meg a sajtóbemutatói és már maga sterilizátora, külön helyisége, ahol az
hetekkel előbb csaünem zsúfolásig megtöltöt- orvosok bemosakodnak és ami a legfontosabb:
K á l y h a raktáramat
ték az uj Tóth-szanatóriumot. És valljuk be minden műtőnek külön műszerkészlete, ugy,
•ételkötelezettség
őszintén, ha nem is kínálták őket a sajtóbe- hogy nem kell az egyikből a másikba vinni
nélkül kérem
mutató alkalmából likőrrel és szendvicsekkel, a műszereket, ami minden fertőzési lehetősémegtekinteni
a figyelem mégis inkább feléjük fordult, mint get kizár ugyan, de óriási költségtöbbletet jefelénk. Hol az egyik, hol a másik orvos tünt lent. Olyan sorozatok csillognak, ezekből a dráf átütéshez
ff
^
Nagy v á l a s z é k
el a társaságból, hogy a betege után nézzen. j ga rozsdamentes fémből készült műszerekből
Mert ez a ház nemcsak névszerinti de minden egy-egy szekrényben, amennyi egy
műszerizében beteggyógyintézet és személyzetét elkescskedő raktárán sem található.
kezdve az igazgátótól a portásig, kizárólag
Természetes, hogy minden műtőhöz külön
egy szándék füti: enyhíteni a fájdalmat. Aki
1037. julius 30-tól augusztus 15-lg.
idejön gyógyulást keresni, az abban a biztos fürdőszoba, W . C. tartozik sőt külön fehér nemüraktár is, amelyekben egy-egy betegre
tudatban jön, hogy itt meggyógyítják.
10—10 garnitúra van elkészítve. A földszinten
1958 idegen rendszámú
autó
Elöljáróban — ahogy megindulunk a helyi- nyert elhelyezést a laboratórium, amelyben dr.
ségek megtekintésére — arra
figyelmeztet L o v a s László, a belgyógyászati klinika volt
és autóbusz futoft be Szegedre, közülük beföldi
bennünket dr. T ó t h Jenő igazgató-főorvos, asszisztense végzi ugy a bakteorológiai, mint
rendszámú 1394, külföldi 564 volt. Hozzávetőleges
hogy voltaképpen ez a szanatórium nem
uj,
a kémiai vizsgálatokaj.
számítás szerint 7832 utas érkezett autókon Szehanem csak megnagyobbított és tökéletesített
gedre a szabadtéri játékok alatt. Az autóbuszokon
A Tóth-szanatóriumba tette át dr. E g á r i
folytatása a Dugonics-téri kis gyógyintézetérkezettek száma 2000-re tehető. A vizumkirennek. A szellem is a régi, hiszen épp annak Ernő, az ismert szegedi röntgenológus is m ű deltség adatai szerint a rendkívüli vízummentesmint
most
tulajdonitható, hogy bővíteni kellett. Az az ködési területét, aminthogy —
sé
1883-an vették igénybe, ami a tav l ;i szám
megállapítottuk — abszolút megbízható móöt év előtt létesitett kis pár szobás szanatóháromszorosát jelenti. Ebben a számban azonban
rium olyan nevet vivott ki magának, mond- don magánházban nagyon is nehéz az ilyen
hatnánk karriert csinált, hogy az utóbbi idők- felszerelés zavartalan elhelyezése és ellenőrnincsenek benne azok, akik szabályszerű vízumben már igen n'héz volt kiválogatni a felvé- zése. Ennek a helyiségnek falai
valamilyen
mal érkeztek az országba.
telre jelentkezőket és bizony akárhányan he- speciális anvaggal vannak hurkolva, amelyek
Kitér a jelentés a szállók és magánlakások fortekig is váriak, — ha nem sürgős műtétről kizárják a külső villamáram hatását a finom,
galmára is. A szegedi szállók 178 szobája a jávolt szó — amig sorra kerültek. A legnagyobb érzékenv gépekre és műszerekre. Még az ajtók
tékok idején majdnem
mindig le volt foglalva;
baj az volt, hogy a környékről egyre gyakis ólomlemezzel vannak bélelve, hogv a keszállodai szabókban 395 személy lakott, magánlarabban jelentkező betegeket is vissza kellett zelés sikerességét biztosítsák. Itt azután nyukásokban 542 szoba állt rendelkezésére, 1118 szelitasitani hely hiányában. Az u j szanatórium
godt biztonsággal lehet végezni a felületi és
mély részére,
épitósc tehát úgyszólván
kényszerhelyzetből
mclvbesuffárzásokit. mindenféle diagnosztikai
A forgalom adatai szerint a Játékok Idején a
fakadt.
vizsgálatokat és átvilágítást. Tartozéka termévillamosvasút 118 205 utast szállitott s nagy forItt azután érvényesülhetett dr. Tóth
Jenő szetesen a röntgenlahoratóriumnak a sötétgalmat. bonyolítottak le az auók és • kocsik is.
fantáziája. Amit az utóbbi években a technika kamara. ahol a röntgenfelvételeket nyomban
Minden adatot egybefoglalva azt állapítja meg a
elő is hiviák.
a gyógyászat részére uiat produkált mindazt
jelentés, hogy legalább
Ugyancsak földszinten van dr.
Karámegszerezte. Tgv tehát az u i gyógyintézet I
olvan felszerelést kapott, amilvenne nem igen c s o n y Aladár e. m. tanár urológiai sebésze25.000-re lehető azoknak az idegeneknek
ti rendelője, ahol mint laikusok legjobban egy
dicsekedhetik akár egy elsőrendű
külföldi
a
száma,
abnormisan magas operációs széket bámultunk
szanatórium is. Még az építésznek ís ehhez
kellett alkalmazkodnia és az építőanyag meg- meg. A kitűnő orvos-tanár főként vese- és
akik a szabadtéri játékok alatt Szegeden megforválasztásánál is orvosi szempontok érvénye- hólyagbántalmakat specializálja és az ujabban
dultak.
sültek. A műtőkben ragyognak a legtökéletenagyon is gyakori prostatamegbetegedéseketi
egy, de
A jegi/árusPásról szólva, me tf'l'ao'tia a jelentés, sebb gépek és műszerek. Mert nem
Végül egy rövidhullámú gépet mutat be dr.
három műtő is áll a betegek, illetőleg az orhogy a 11 előadásra eladott 47.497 darab jegy
j B á c s k a i Sándor, amellvel a kiütéses és
vosok rendelkezésére.
uldn a bruttó bevétel 115793 pengő 28 fillér volt.
' gyulladásos betegeket kezeli kitűnő eredményVégül vitéz Szabó Géza tanácsnok jelentésében
A Tóth-szanatórium ugyanis nemcsak a be- nyel és az utóbbi évek legfrekventáltabb ora következőket mondja:
tegeknek, de az orvosoknak is szanatóriuma. vosi segédeszközét a sziv-kardiográfot. Ennek
Nem volna te'jes a beszámolóm, ha meg nem
Ide nyugodtan viheti betegét akármelyik or- a szobának a falában egy sürü szövésű drótvos, akár műtétre, akár gyógykezelésre és háló van befalazva, amely ugyancsak a külső
emlékeznék arról, — fejeződik be a jelentés, hogy
nem kell attól tartania, hogy betegét elidege
Szeged városa mély hálával tartozikl dr. Glattvillamosáram levezetését célozza.
nilik tőle. És bár a szanatórium orvosgárdáfelder megyéspüspök urnák, aki lehetővé tette,
Csonka lenne a beszámoló, ha nem szólnánk
ja a legkitűnőbb, — a legmesszebhmenően
hogy a játékokat ismét megrendezhessük a Dómrespektálták a kollegiális etikát. Ennek ter- dr. R e i c h Olgáról, a kitűnő belgyógyászról,
téren. Külön hálával kell megemlékeznem dr.
aki a Tóth-szanatóriumnak fennállása
óta
mészetes következménye, hogv a beteg itt maRaskó Sándor prelátus úrról, akinek megértése
orvosa és aki az időközben elszólított <jr. Tólh
ga
ielöli
ki
az
orvost,
amelyikkel
kezeltetni
nagy mértékben mozdította elő q játékok sikerét.
igazgatótól a kalauzolást átvette. Reich Olga
kiván ia magát.
Dc hálás köszöne illeti vitéz Mérag László táugyanis nemcsak a műtéteknél segédkező orAkik
a
sajtóhemufatón
megielentünk,
előlbornok, vegvesdandárparancsnok urat. a beivőr- '
vosa az intézetnek, de ő a felügyeleti hatósáiáróhrm megtuduik, hogv az Ízléses Tisza Laség tisztikarát, akik meleg, támogató érdeklődést
ga is. ő tartja evidenciába a raktári keszlejos-köru'i
nalotaszerü
szanatóriumot
S
z
i
tanúsítottak mindvégig a játékok iránt. Köszönetteket, ő rendel és vásárol és ő a személyzeti
v e s s v Tibor építész tervezte. A háromemetel kell megemlékezni dr. Buócz Béla főkapitányfőnök, ami bizony ilyen nagy üzemben nem
letes éofllet 200 négyszögméternvi
területen
helyettes úrról, a szegedi rendőrkapitányság tiszcsekélység.
énült.
A
háztető
lapos,
valószínűleg
abból
az
tikaráról, amely példás szeretettel, buzgalommal
elgondolásból kondulva. hogv azt később naHogv megállapításaink mennyire helytállók,
lália el nagv feladatát. Meg kell emlékeznem arról
pozónak rendezik be.
azt m i sem bizonyítja iobbnn, minthogy a váa lelkes tevékenységről is, melyet a szegedi rendMaga Tóth Jenő. a házigazda vezet bennün- ros hatósága és az egyházak reprezentánsai, a
őrlegénység taPl'ai végeztek mindenkor nagv köklinikák és egvéb orvosi intézetek vezetői mind
ket végig a pompás helyiségeken és természerültekintéssel és tapintattal, hiba nélkül kieléi a legnagyobb elismeréssel gratuláltak dr. Tólh
tesen
elsősorban
a
saiót
működési
területét:
a
gítve a Szegedre érkező idegenek ezernyi kívánműtőket mutat ia he a kiváló sebész-főorvos, igazgató-főorvosnak szanatóriumához.
ságait.
akinek nem egv bravúros operációiéról tudnak
Nem férhetünk ki részletesen a melléképüVitéz dr. Szabó Géza jelentését most a polgára városban. Ezek az első emeleten vannak el- letben elhelyezett konvhára. a személyzeti lamester fogja áttanulmányozni s ezután a szabad- helyezve és pedig számszerint Bárom. Az első. kásokra. kamrára, raktárakra, mosó- és vatéri játékok bizottsága elé kerül,
a kisetib az usvnevezeft szeptikus műtő. ahol
salók elviséeekre, amelvek mind távol a bea külső sérű'^sek folvtán előálló operációkat tegellátástól lehetővé teszik, hogy a betegek
vé"rik. A másik a nagv műtő, amelvhen
a abszolút nyugalomban és távol minden külső
csillogó fehér falokon kivül
egv vílp"itógép
zaitól és befolyástól, várták
gyógyulásukat.
hivia fel a figyelmet, amdven lemriabb kül- Ezt elömozditia az is. hogv a betegszobák
földi szanatóriumnak is diszére válna.
berendezése mintasszeirü. világos, nawsütéses;
arcvizek. krémek, olajok. ph<w™
Aműlőkben egyébként ugyancsak teliesha- hogv a közös Betegszobákban mindössze 4 ágv
<5rPr<*
^-iTrvédö szerek
táskörrel. helyesebben az igazgatóval karölt- van, hogv a különszobák minden komforttal
el vannak láiva hogv az ápolónők szobái is
ve tevékenykedik dr. F e u e r Fgon sebészfőorvos is. akit több évtizedes kórhári és m a . izlécecek és derűsek és hogv ar udvart most
Szeged Out >nics-tér 11.. I. em. Te
gánnrakszis után a legkiválóbb sebészek közé nark'rorzák A magunk részéről egvetlen hilefon 26—02. Arcáonlás. Széosé"-"
soroznak a szakkörök és betegek egyaránt. bát fezedtiink fel az u i szantóriumban és ez
bák. szemölcsök. szőrszálak vérié
az. hogv mindössze 25 beteg részére van férőUgyancsak az első emeleten van elheges eltávolítása. Fénvkezelés.
lyezve a szülő-műtő, ahol éppen az ünnepé- hely. Attól tar'unk — miután már is csaknem
Tanítványok kiképzése. Olcső bénetr.
, e.
lyes alkalomra való tekintet nélkül készül dr. ttliesen meglelt —, hogy rövidesen ismét elő-

Kalor,

fehér és fekete
zománcozott
kivitelben

L I prior

o:csóárak !

Rex,
Simplex
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Reiter Oszkárné KozmenKai inteze"
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áll az a helyzet, hogy a felvételre jelentkező
betegek egy részét hely hiányában el kell utasítani.
*

Nem hagyhatjuk szó nélkül természetesen
magát az építkezést sem.
Stampay János okleveles épitész-mérnök volt
a generál vállalkozója, aki egyszersmind építőmesteri teendőket végezte. Ha a külső falburkolatnál kezdjük a szemlélődést, akkor megállapíthatjuk, hogy az összbenyomás igen kellemes. Már maga a külső burkolat, 'amelyet
egyszerűen vakolatnak nevezünk, olyan
uj
eljárás szerint készült, amilyennel eddig Szegeden nem kísérleteztek. Egyszerűen koporvakolás ez és mégis azt a látszatot kelti, mintha
drága nemesvakolat lenne. Ezt a
munkát
Stampav olv tökéletesen oldotta meg, ahogyan
rddig a budapestieknek sem sikerült.
Stampav mellett mint alvállalkozó a Briltig
Ferenc és Fia rés dolgozott az épületen; vitéz
Bertényi cégtulajdonos irányításával szerelték
fel vízvezetékkel, gázzal, csatornázással és
központi melegvízfűtéssel az émiletet.
Az asztalosmunkát a rövid idő alatt kitűnő
hirnevet szerzett Faipari Termelő Szövetkezet
készítette, Nagvpál József és Répás János vezetése melleit és nerlig olyan tökéletes kivitelben. nmelv becsületére válna bármely
régi
patinás cégnek is.
A lakatosmunkával Rille János lepte meg a
szakembereket, amennvjben ezúttal nem épülelmupkáról vari szó hanem elegáns kivitelű
rácsokról, korlátokról és egyéb diszitő munkáról.
A legnagyobb kiilsö sikert Süli Ferenc szobafestő és mázoló érte el, amennviben a sablontól eltérően szines mennyezeteket és fehér
f a r k a t festett. Ennek a festésnek meglepően
k l'emes hatása — mint mond iák az orvosok
— menvugtatóan hat a betegre. Uevanő végezte a mázoló- cs fenvezőmunkákat,
amik

különösképen a gyönyörű fényezett ajtókban és
ablakokban jutnak kifejezésre.
A villanyszerelés igen komplikált és nagy
szaktudást igénylő munkáját Csányi Antal vé- 1
gezte bravúros hozzáértéssel.
,A gyógyház betegszállító felvonó berendezését a közismert Haverland Antal felvonógyára
(Budapest, VIII., Nap-u. 22. sz., távb. 132-9öt>)
készítette. A felvonó tolóágyas beteg és megfelelő kisérő szemelyzel befogadására alkalmasan készült, meghajtógépezete a padlástéri j
felépítményben nyert elhelyezést s dacára ennek működése technikailag zajtalan, ami az
épület rendeltetését tekintve, rendkivül fontos. Ezzel a berendezéssel együtt a kiváló felvonócpitő cégnek 4 személv és 6 villamos teherfelvonója működik városunkban
teljes
megelégedésre.
A lapostető hőszigeteléséhez felhasznált szabadalmazott „ULTRA-HAESZ" anyag,
mely
a padlás hőkicgycnlitő hatását van hivatva
pótolni, a magyar technikus találékonyságának ujabb bizonyítéka. Az eddig erre a célra
használt parafát ez a hazai nyersanyagokból
készült hőszigetelő lemez, nemcsak pótolja,
hanem bizonyos irányban felül is múl ja, ugy,
hogy a gyártó cég már exporteredményeket is
felmulathat, ami az anyag kiválóságát világviszonylatban is igazolja. A hőszigetelőképesség kifejezésére a hőszigetelő anyagokat a közönséges téglafallal szokták
összehasonlítani.
Ha a HAESZ anvagot igv vesszük szemügyre,
ugy annak minden centiméter rétege 18 cm
tömör téglafalat pótol hőszigetelés szempontiából, tehát például a 3 cm. vastag HÁESz lemez a külső hideg ellen ugyanakkora védelmet
nyújt, mint 54'cm. közönséges téglafal.. Nemcsak tetők, hanem vékony falak, hűtők
és
csövek hőszigetelésére is alkalmas ez a kitűnő
anyag, melynek minél sűrűbb alkalmazását
annak alacsonv ára is clőmozditja. Egy válfaja hangszigetelésre is alkalmas.

RIPORTOK A NEPEK ORSZAOUTJAROL

A menekülő király nyomában
Kils
várától
a Khálgsziget

puszta
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homokjáig.

évszázadok és korszakok folynak egymásba itt:
népek országútján és örökös harcokban megedzett, de sokszor nyom nélkül eltűnt nemzetek sziklás temetőjében.
Kövekre, amelyek é'ette'e iül, megkopva és mohival fedve hevernek é.e e'.snUl a lábaim előtt,
évszázadokkal ezetőtt vésett betűket a me e ...
Amott: derékben kettétört oszlopok emlékeznek
a tenger kalmárjaira, Fönícia népére, emitt: a
munkások csákánya clyan kövekbe ütközik, amelyeket Korynthos népe faragott magénak. Zöld
leveleivel szalad fel a borostyán várak om'ladékaira és a romok közt a rozmaring kék virága
szórja szerteszét balzsamos illatát. Lörésekre támaszkodva hallgatom kicsiny kápolnák ezüstszr.vu
harangjának imára hivó ájtatos szavát. Megkopott címerek előtt idegenve e ők magyaráznak és
velencei dózsék palotáinak megmaradt árkádjai
alatt piros fezzel a fején török kávét főz meszsziröl jött embereknek a muzulmán.
A Králj
Alexander — talán Helias feié siet — szeli a habokat a tengeren ott, ahol egykoron padokhoz
láncolt rabszolgák evezőcsapásai vitték el őr a a
gályát. Fároszok világítanak az öbölben, ahol réges rég megtorpant Dzslngiszkán pusztitó hordája.
Avarok, kellék, rómaiak, Bizánc népe, portugálok és spanyolok, a népvándorlás korának minden
nációja taposta ezt a földet. Ezrek és ezrek görnyedtek súlya alatt a sziklának, amelyből várat
építettek, lélegzettek utolsót, ha szivükbe talált a nyil, vagy a fejükre égett a váraik ablakaiból kihajított lobogó szurokfáklya.,.
Éppen csak hogy meg kell egy kicsit bolygatni

a földet, amely narancsot érlel és mámorító tűzzel ajándékozza meg a hegyoldalak szőlőit, hogy
históriát borítson elénk a csákány. A búvárok, akik
szivacsot és gyöngyöt keresnek nyári délutánokon,
elsüllyedt gályák és elmerült városok korallboritotta romjaira lelnek a tenger fenekén. Ahol bujább a fű és nagyobb a kalász: ott ismeretlen
harcok ismeretlen hősei várják a feltámadást...
Ezen a vidéken keresett mere léket az Ur 1242ik esztendejének tavaszán IV. Béla abban a szomorú időben, amikor országában egy idegen horda pusztitott kegye imül. És innen indult útra:
újra hazát alapítani.
A fal ai körülveit városokban és a hegyen tetejére épült, bevehele. e i árkokkal övezett büszke
várakban reszketett minden terem e.t lé'.ek, az
utakon isrr.e.-eln apró emberkék vágtattak törpe
lovakon, és hátrafelé is biztosan lőtték ki a nyilat,
az éjszakák sötétjébe felgyújtott falvak lobogása
világított kísértetiesen.
A tatárjárásnak és IV. Bcla szpmo u kálváriájának ismere len stációi mellett állok megindultan.
A népeknek azon az országútján, amely a krónikás számára minden lépésen
uj ereklyékkel
szolgál.
Clissa várának romjai között
A kálvária első stációja: Klis. Egykoron Clissa
vára.
Bokorba szalad a rozmaring és a levendula
és kaktuszok széles levele zöldül az omladék között. A bástyákon lőréek tátonganak, akadnak közöttük olyanok, amelyek nehezen gördülő ágyuk
láncos golyóbisai számára épültek, a régleket pe-

Raktdrról
fjdxQox
sxállltfa
Dlftalanul
készséggel
bemutatta
Kedi exö llxetésl
feltételeket
sxab
Régi készülékéi
becserélt

FONYó

villamossági szaküzlet

Kölcsey
Telefon

u. 4.
11-65.

ucca3
21-65,

Kdrdsz
Telefon

hoa*

.01 CSAK AZ ÉLVEZI IGAZAN A
NYUGALMAT, AKI „ W I N D S O R '

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ

SZUPER-

R Á D I Ó T HALLGAT-

HILIPS
Lakásán készséggel bemutatja.
Előnyös fizetést feltételek mellett ezállitja

ncteorCsülórgQárrí.
eguedárusifása

Szeged* Kárász ucca 11 szám
Yélelkányszer nélkül bemutatja

I I I I I I I C S
mérnök, Szöged, Tisza L. körül
44.
Telelőn 30—20.
Kívánatra díjtalanul bemutatja.
Kedvező részletfizetésre is kaphatd

DEIilSCn ALIMÉRT kft.
S z e g e d , K á r á s z u c c a 7 . T e l e l ő n 16-71

Véíelhényszer n é l k ü l bemutat)a

R ó s n e r villanyszerelő

és rádiószaküzlet Tisza Lafos körút 39.

dig azért vésték a sziklákba, hogy rajtuk keresztül égő szurkot szórjanak le és nehéz sziklákat
guritsanak alá az ellenségre. Kut nincsen sehol a
várban, a különböző várurak ciszternákat fúvattak
szerieszét, hét ilyen ciszterna tátong előttem, e>be
gyűjtötték az eső vizét és némelyiken rajta van
még a nehéz tető, amelyet lakattal zártak le, ha
ráköszöntött a vidékre a szárazság.
A gondnok, aki az idegeneknek mutatja régen
mult dicsőségnek ezt a megmaradt emlékét, nyárson süti húsvét vasárnapján a bárányt és haragszik, mert szembe fuj a szél. A tűzhelyet öreg tég-

0 0-. - r-0 a?.
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Iákból rótta össze és nem kell tudósnak lennem-,,
hogy megállapítsam: ezeket a téglákat még Róma
dicsőségének idején égették.
Nevetve mondja: Rengeteg :! * i tégla akad a
rumok alján. Jobb, mint a mai. A falubeliek is
szívesen vásárolják, kemencét raknak belőlük és
ezekben a kemencékben nagys. e ü kenyeret lehet
sütni...
Hatalmas kapuk tátonganak a sáncok között. A
Iegtöbb'én látszanak még a lyukak, amikben egykoron láncon húzták fel a hidakat. A tornyok
nagyrésze megmaradt. Az egykori mosé helyén
kápolna van éi abban a teremben, ahol IV. Béla
vitézei tanyáztak, most fáradt turisták pihennek
meg. ha itt éri őket az éjszaka.
Írások szólnak róla, hogy Krisztus után a hetedik században állt már ez a vár és az avarok dúlták szét először. A tatárok nem tudták elfoglalni.
Itt keresett menedéket IV. Béli és • >ban a várban töltötte 1242 egész márciusát. Innen ment
Trauba és egy lakatlan sziget homokja közé...
A Királyszigelen magasra csapkod
a tenger h u l l á m a . . .
Gyelog megyek le Saloneaba, ahol régi római
dicsői égnek emlékeit most hozza napfényre az
ásó. Innen alig egy óráig tart az ut IV. Béla kálváriájának második stációjáig: Trogi" szigetéig, az
egykori Trau várához. Épségben áll még a középkornak ez a megmaradt városa és hid köti
össze a szárazfii idei. Nyugat felé egy másik sziget terül el: Bua, ezen tul kis homoksziget partjait mossa az Adria szellője. A térképen — már
ott, ahol szerepel — a neve: Kraljevdc. A:eött,
amig a velenceiek voltak erre « é az urak:Seoglio del /'d-nek nevezték. Mind a két szó
ennyit jelent: Klrdlystiget.
A nevét IV. Bélának köszönheti.
Heteken keresztül rajta várta meg a ve zede.em elmúlását a magyarok királya.
Csónakon megyek a kis szigetre.
Teremtett lélek nem lakik rajta.
Írás sincs róli, hogy itt valamikor is emberek laktak.
Sehol egy nyoma az emberi kulturának. Se egy
rom, se egy megpörkölt tégla. Még csak halászok
se pihennek meg a partjain. Az egyik fele homok,
a másik oldala: terméketlen szikla. Sovány gaz
veri fel a partokat és a bokrok ágairól nem röpül
el a madár, ha feléje tartunk. Nem fél az embertől: hiszen nem szokta meg a látását.
A szárazföldről és Trogir szigetéről nem lehet
látni ezt a szigetet, hiszen Bua szigete e takarja.
Talán ez volt az oka, hogy IV. Béla ezt a helyet
kereste fel, itt biztonságban érezte magát.,.
Kódexek a király

kálváriájáról

A splitl archeológiai muzeurn Európának egyik
leggazdagabb gyűjteménye.
A muzeurn tudós konzervátora. Karaman Ljuba
doktor vállalkozik arra, hogy elkísér IV. Béla kálváriájának stációira é3 öreg kódexekben megpróbálja megfejteni a hétszáz év előtti tragédiának
ismeretlen rejtelmeit.
Ezt mondja nekem:
— Három olyan munkát ismerünk, ahol a talárjárásról, illetve IV. Béla Split környéki menekülésének részleteiről szó esik. Az egyik egykorú
irás: Thomas Archldiaconui hires és ismert krónikás könyve. Az eredetije itt van a dóm könyvtárában. Thomas Archidiaconus 1266-ban halt meg,
személyesen ismerte IV. Bélát, beszélt is \e e.
Könyvének abban a fejezetében, amelyie't yfága
Tartarorum* a cime, részletesen leirja a király
menekülésének históriáját. A másik könyv már
öregebb: a XVII. században irta ezt a maga korának egyik legnagyobb histórikusa: Giovanni Luclo. Mindezeken felül én is fedez e n fel egy érdekes irást, amely ugyan nem történelmi munka,
de különösen magyar vonatkozásai miatt tartalmaz érdekes fel agyzésekeb Ez az irás e;y alkalmasint görög származású Stra'ico nevü embernek
a bizalmas je'entése és a Habsburgok tükos levél-

KeréUpdr

igazolvány fényképeket
legolcsóbban, leggyorsabban SIMONÉI fényképésznél. Műterem Korzó Mozival szemben.

£ v l

Vasárnap, 1957. október 24:

részleífizelésre

D á d i ó

Gyermekkocsi, gramofontemezek
olcsóbb forrása.

leg-

Javítóműhely.

' keréhPár- varrógép Déru Gépáranai

tárában van Béesben. Ez a Stratico az osztrák császár megbízásából 1777-ben beutazta Dalmáciát és
megbízása volt arra, hogy olyan emlékeket kutasson fel, melyek a régi magyar uralom idejéből
megmaradtak. A Habsburgok ugyanis mindig a
magyar királyok jogán tartottak igényt Dalmáciára
és mivel akkor Velence napja már leáldozóban
volt — husz évvel később meg is kapta a halálos csapást —, Ausztria ide.énvalónak tartotta
összciratni ezeket a regi emlékei e . Stratico lázasan kutatott minden magyar emlék után és jelentésében olyan dolgokról is említést tesz, amiket se Thomas Archiadiconusnál, se Giovanni Luciontl re találhatunk meg.
— Ebből a három könyi oöl renonsturáini lehet
IV. Béli menekülésének históriáját és rá lehet
világítani olyan misztikumokra
is, amelyeket eddig talán a história se ismert. Volt még egy ne-

gyedik könyv is: Thomas Achiadiconusnak egy
második kézirata. Ezt a háború előtt egy trogiri
csalidtól Thattóczy Lajos, a nagy magyar tudós
vásárol a meg. A célja volt: feldolgozni a kódex
tarttl nát. Olyan ériékesnek tartotta a kéziratot,
hogy tlandóan magánál hordta és valószínűleg
bőrönd ében veit akkor is, amikor szerencsétlenül
járt vele a vonat. Mi ugy tudjyk, hogy ennél a
katasztrófánál pusztult el az értékes és pótolhatatlan munka...
Vájjon mit mesélnek el nekünk: Thomas Arhidiaconus, a tudós pap, Giovanni Lucio, akinek
mondatait már ólombetűkbe szedték és a görög
Stratico, a Habsburgok konfidense?
Fényt vetnek-e vájjon ezek az öreg Írások arra a tragédiára, amelynek három szomorú halottja az Adriának ezen az örök tavaszba suhant
vidékén várja a fel ámadást? Két királyk'asaszsrony és egy vitéz lovag, a bizánci császár serdülő reménye...
Piri

TANULJON

Dezső Gábor zeneszerző módszerével
gyar nótát

Jól).

ma-

zongorázni

A tanfolyam anyaga: 100 nóta és csárdás.
Ktséretszerkesztés. Gyors. Biztos. Tökéletes.
Tanulni vágyók írják meg címüket levelezőlapot.: VARGA MARGIT Szeged, Szentháromság ucca 15. IV.

f ^ p j n g aÜAivíorgMmu
Szeged város területén október 16-tól 23-ig a
következő ingatlanok cseréltek gazdát:
Tóth Mária elsdta Bányai Imrének a Tavaszucca 21. számú házát 101 négyszögöles telekkel
7300 pengőért.
özv. Sztlua Ferenc és társa eladták Kovács
József és társainak a Röszke 757. számú házukat
291 négyszögöles telekkel 1450 pengőért.
Kovács József elidta ifj. Német Ferenc és
ne'érek a Röszke diTőben lévő 300 négyszögöles
földjét, 5.06 K kataszteri tiszta jövedelemmel!.
800 pengőert.
Dávid András és ne;e elndták Gyömbér Gézának a Kissz'l ér düllöben lévő 1201 négyszögöl
felijüket, 11.63 K kataszteri tiszta jövedelemmel.
2250 pengőért.
Márki Sándor és nere elsdták özv. Márki Ferenciének a Szentmih-Tvtelek düllöben lévő 1138
négyszögöl földjüket, 19.21 K kataszteri tiszta jövedetamuie!, 120 pengőért.
Kasza János chdta Pecsika Mihálynak a Vadkerti tér 4. számú házát 174 négyszögöles telekkel 3000 pengőért.
Csukonyi Antal és társai eladtak Szentirmai
Pé ernek a Makraszék dül'őben lévő G89 négyszögei földjüket, 5.30 KK kataszteri tiszta jövedelemmel, 113 pcngöcrt.

SZEGEDI SAKKELEI
—oOo—

A Kiss, Albert-emlékverseny negyedik és ötödik
fordulója befejeződött, a negyedik forduló eredménye: Boros—Simon 1:0, Mák—Ozsvár fél-fél,
Ocskay—Konrád 1K), Roscnberg-Kristó 1:0, Tóbiás-Babos 1:0, Nagy—Tóth 1:0, Krnetyó—Viski
10, Csáky—Bcs.zc 1:0. Az ötödik fordulóban:
Csáky—Boros fel-fel, Kmetyó—Neumann (függőbe
maradt), Nagy—Visky 1:0," Tóth—Tóbiás 1:0,
Kristó—Babos 10, Ocskay—Rosenberg 1:0, Konrád—Ozsvár 1:0, Mák—Simon 1:0.
A verseny állása az V. forduló után: Mák 4
és fél, Konrád 4, Neumann 3 és fél (1 függő),
Nagy és Csáky 3 és fél.
Kmetyó 3 (1
függő),
Ocskav 3. Simon, Rosenberg, Boros 2 és fél, Tóbiás, Tóth 2, Ozsvár 1 és fél, Besze, Kristó, Babos és Visky 1 pont.
*

A déli kerület egyéni levelezési versenyt rendez
Szegedről: Zvikl Ferenc, Mák Ernő cs Nagy Lajos vesz részt.
Vasárnap délután fél három órakor a Munkás
Sakkor vendégül látja a Makói Sakk-Kört, a szegedi Munkásotthonban. A barátságos jellegű mérkőzésen a makói gárda e'őreláthatólag nagy
számban fog megjelenni.
*

A sakkvilágbajnoksáégért folyó küzdelem nyolcadik játszmája Lcidenhen Aljechin győzelmével
fejeződött be. Ezzel Aljechin 5:3 arányban vezet
Euwe ellen.

—oOo—
Niemzovlts-védelem.
Játszották a Kiss Albert-emlékverseny V.
fordulóján. Világos: S i m o n
Béla, sötét:
M á k Ernő
l.'dá—Hf6, 2. cl—c6, 3. Hc3-Fb4, 4. Fg5Fxc3, 5. bxe—b6? (előbb h6 kellett volna), 6. e4hf>, 7. Fxf6-gxf6, 8. Vg4—Fb7, 9 Vg7-Ke7, 10.
d4—Ha6, 11. eő— (jobb lett volna előbb a tisztekkel fejlődni, mert a magányos vezér kevés teljesítményre képes támogatás nélkül) fxeő, 12.
Yxe5—df>, 13. Vd4—Vg8, (e 5 nem megy, mert 14.
Vh4+-f6, 15. Vgl—Vg8, 16. VxV-BxV sötét igv
is jobban állna, de az nyerésre nehezen futná. A
megtett lépésre már cserélhető a vezér, mert 14.
Yh4+— Yg5. 15. Vxg5—hxg után, már jobb kilátások nvilnának sötétnek). 14. Hf3—e5, 15. Vh4+
—f6, 16 0-0-0—Hc5, 17. g3—Fe8, 18. Be1-Fg4.l9
Hd4—Kd7! 20. f3—h5, 21. Hc6— (a Futár nem
volt' üthető, mert hxgt-re vezérfogás lenne. Futár h3 sem jó. a huszár d3 sakk és onnan Hf2
miatt) Fxf3. 22. YxfC—Baf8. (a Futár nem ütheti
a Bástyát Fh3 sakk miitt), 23. Ve2+—Kc8,
24.
Ilxa-f.?—Kb7, 25. IIbl-Bh7, 26. HxdO+KbS, 27.
Vxc4—Fxhl. 28. Iib5—Bxfl. Yilágos föladta.

Szeged

szab. kir.
város

120 drb.
kályhát vásárolt

BRUCKHEH

vasárum

Miéit:
Mert: Bruckner
káyhái, tűzhelyei

elismerten ]ók, oJcsók, modernem takarékosak

Részletfizetési
kedvezmény

Jó tűzhely Brucknernál

Vasárnap, 1937. október 24.
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Zenekedvelő

— Bethlen miskolci diszpolgársága. Miskolcról jelentik: Miskolc közgyűlése még 1927-ben
díszpolgárává választotta
Bethlen
István
grófot. A díszpolgári oklevél átadása 10 esztendőn keresztfil késett. Most történt meg a
döntés és Bethlen szerdán miskolci küldöttség
adja át a díszpolgári oklevelet, a volt miniszterelnök budapesti
lakásán. A
küldöttséget
L u k á c s Béla főispán vezeti, tagjai
pedig
H a 1 m a v Béla
polgármester,
L i ch t ens t e i n László nyug. főispán,
országgyűlési
képviselő és vitéz G ö r g e y László felsőházi
tag lesznek.

I'MMiMiLIU
LAKPEL ÉsHEGYINÉL
/ZEGED

X. 24.

— Reformációi ünnep. Az Országos Bethlen
Gábor Szövetség vasárnap délután fél hat órai
kezdettel a Tisza-szálló nagytermében reformációi ünnepséget
rendez. Az
ünnepségen
megnyitó beszédet dr. G e l e i József egyetemi
rektor mond, W o h á n e r
Olga
Remenyikverset szaval, S c h u m a n n zongoraötösének első tételét előadják: Antos K á l m á n , Baktay Mih á l y , Taraszovits László, Perényi Pál és dr.
Telbisz István, ünnepi beszédet Bakó László
m o n d , verseiből felolvas S z a b ó Gábor alesperes, a zárszót K o z m a Ferenc m o n d j a . —
Október 31-én; vasárnap ugy a
református,
m i n t az evangélikus templomban Urvacsorával
egybekötött ünnepi istentisztelet lesz. Az evangélikus templomban délután 3 órakor a középiskolások, hat órakor a Luther-Szövetség tagjai; a református templomban
öt órakor a
Bethlen Gábor Kör emlékezik október
31-re.
Ugyancsak 31-én este a Szegedi
Kálvinista
Kör a református egyház gyülekezeti termében társasvacsorát rendez.

A Szegedi Leánvegylet
i j tisztikara október 30-án, este 9 órai kezdettel

iótékonvcélu

estélyi

rendez, a HUNGARIÁ-szdíM dísztermében a
gyermekmenza javára Ezultrl is n,eghi7]a a
t. közönséget.
J A Z Z ! B A R ! CKIANYI
MEGLEPETÉSEK!
Ünnepélyes megnyitás. Megjelenés estélyi ruhában. Asztalrendelés a Hungária portásánál.

— E p e . és májbetegeknél, elsősorban a m á j
nagyfokú duzzanatánál, továbbá epekőképződésnél és sárgaságnál reggelenkint éhgyomorra
egy kissé felmelegített
természetes
„Ferenc
József" keserűvíz az emésztés ú t j a i t alaposan
kitisztítja és a hasi szerveket élénkebb tevékenységre serkenti.
— ORSZÁGOS VÁSÁROK. Vasárnap: Nagykőrös, Füzesgyarmat; hétfőn: Acsa, Baracska, Bátaszék, Battonya, Békéscsaba, Celldömölk, Devecser, Hajdúszoboszló, Heves, Hetes, Jánoshida, Kecel, Kunmadaras, Magyaróvár, Putnok, Szenthalom,
Szllasbalhás, Tiszapalkonya, Tokaj, Tompa, Verpelét; kedden: Battonya, Békéscsaba, Devecser,
Diósviszló, Gelse; szerdán: Békéscsaba, Sólyomszclős, Zomba, Zsámbék; csütörtökön: Igal, Nagyank, Sárvár, Zsámbék; pénteken: Aba;
szombaton: Baja, Gyékényes, Szekszárd.
x Kelemennél készíttesse
kosztümjét. FeketeSas-ucca 17.

ruháját,

kabátját,

Mielőtt vászonárut

vesz
kérjen árajánlatot P n l l á l f
ToctuÓrolf
bizalommal tőlünk n u l l ö l *
icolvcicn
vászonüzlete, Csekonics ucca 6 . Kalász tag.
— Orvosi hir. Dr- Nagy József sebészmütő,
nőgyógyász rendelőjét Párisi-körut 4. sz. alá
helyezte át. Telefon 24-82 és 13-64.

OAvwt a&JUOi!
— Munkások vasárnapi kulturdélutánja. A
szegedi szervezett
munkásság
kulturszervei
vasárnap délután 4 órai kezdettel az ipartestület nagytermében
kulturdélutánt rendeznek.
Műsoron szerepel a Munkásdalárda, a Munkás
Testedző Egyesület mandolinzenekara, a férfi
és női tornászcsapat, a Munkásszinpad tagiai
dr. Berczelli Károly „Útitársak" c i m ü darabj á t ad iák elő, azonkivül szavalatok és énekszámok szerepelnek a műsoron. K é t h l y Ann a országgyűlési képviselő „A
kulturszervek
feladatai a m u n k á s m o z g a l o m b a n " cimen tart
beszédet. A kulturdélután jövedelmét a Munkásotthon téli fűtőanyagának beszerzésére for7. Ha sajtot vesz, ügyeljen a Stautfer névre!

i— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 28-án, csütörtökön
délután 6 órakor az egyetem általános vegytani
intézete előadótermében (Templom-tér) szabadegyetemi előadást tart. Előad dr. Ábrahám Ambrus premontrei kanonok, egyetemi c. rk. tanár,
a polgári iskolai tanárképző főiskola tanára: »ÁIlati mérgek és mérges állatok« cimmel — Kota
Ajayi nigériai mérnök a szegedi Cserkész Eszperantó Kör rendezésében 26-án és 27-én este 8
órakor előadást tart »Afrika, az én napsütéses hazám* cimmel, vetitettképes előadását esz; eirntó
nyelven mondja, melyet dr. Erdey Fe eic esperes tolmácsol.
x Motorközpont Kossuth L.-s.-ut 29., tel.: 16.54.

VsrovayRóbert
filhaimonikus bérletben játszik.

embernek igazi élvezete, ha a téli
estéken otthon a meleg szobában zavartalanul hallgatja kedvenc zenedarabjait, rádiója mellett. Biztosítsa
magának ezt a hangulatot és bol*
dogságot!
Szereltessen
lakásába
Gyöngykályhát, amely
egyenletes
meleget szolgáltat és az abban eltüzelhető rendkívül olcsó gyöngyszén használata folytán előálló megtakarításból rövidesen uj rádiót is
vehet! Cserépkályhába is beépíthető a hasonló rendszerű
Gyöngyelőtét. A Gyöngykályhát
gyártja:
a Magyar Radiatorgyár rt. Budapest, Andrássy-ut 13. Kapható vaskereskedőknél

BÚTOR ELADÓ
s z a k m á b a n és rajzolásban jártas
szorgalmas, fiatal m u n k a e r ő
F E L
V É T E T I K
I W g 0 ft.1 E ra iparmű vész, lakberendező,
w e e # i e b k
Szeged, Klauzál tér
— Motoros vonatok a temetőkbe. Az állomásfőnökség közli, hogv Mindenszentek napján a vasút motorosjártokat állit be a nagyállomás és a temetői őrház közölt. Az első motor 13.43 órakor
indul, aztán 14.33, 15.11, 15.35, 16.21, 16.51, 17.15
órakor indul motoros a temetőbe. Vissza indulnak
a motorosok: 13.54, 14.44, 15.22, 15.46, 16 09, 16.32;
17.02, 17.27. Csak menettért; jegy váltható, amelynek ára 40 fillér. Visszafelé utazni menettérti jegy
nélkül is lehet.
x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. ucca 7.
Sírköveket

legolcsóbban

Fábiánná Kálvária-u. 46.

— P y t h i a psvehografologa Kálvária-ucca 2.
(9-11. 5—7-ig.).

DEFflüW

filharmonikus bérletben dirigál

(HARMÓNIAI

— A N Y A K Ö N Y V I HIREK. Az elmúlt héten
született 11 fiu és 10 leány. Házasságot kötöttek:
Veiebélyi Gyula és Vecsernyés Ilona, Müller József
és Vajda Rózsa, Schönfeld Bernát és Sablyán
Anna, Zsulán Gyula és Vajda Irma, Bajicz Márton és Zsélyi Fáni, Kantó István és Markcv'cs
Aranka, Buknicz Sándor és Farkas Ilona, Puskás
János és Horváth Veronika, Erdélyi László és Jenei Ágnes, Kovács Sándor és Schick Rozália,
Makra Mátyás és Hegedűs Ilona, Felhő Miklós és
Ludvig Franciska, Farkas József és Freyburger
Ilona, Böröcz József és Tóth Gizella, Delly Bertalan és Gera Rozália, Berta Imre és Biczók
Gizella, Kozma Ferenc és Barndt Cecília. Elhaltak:
Gaál József 25, özv. Lénárd Imréné 80, Pintye
Ferenc 88, özv. Bárány Antalné 81, Balogh György
71, Brát János 36, özv. Brielmann Gyuláné 69,
Szemendei Mihály 54, Dózsa Andorné 61, Bencsik Géza 65, özv. Mészáros Andorné 71, özv.
Ozsváth Bálintné 73, Matzhán Mátyás 7, Szögi János 31, Kerner Kornélia 53, özv. Lábdi Antalné
88, Kálló Jánosné 43, Vass Imre 63, özv. Gálbogár
Ernőné 80, özv. Reitoiger Jánosaié 89, Horváth!
Jánosr.é 54, Somkovics Sándor 5, özv. Nóvák Józsefné 75 éves korában.

Próbália meg Ön is
a k ö z i s m e r t fó minőségű
(naponta
irlss
C n h i l f n»
pörleöl
és)
o l i i i i i c i

Kávémat
Valéria
tér

— A Rhcuma a legelterjedtebb betegség. A felnőttek kb. 40 %-a szenved időnként a mozgásszervek és idegek fájdalmas betegségében. A mull
héten tartott budapesti fürdőügyi kongresszusán
Prof. Vogt breslaui tanár a termálfürdőket a
„természet nagy ajándékának nevezte az emberiség gyógyjavára." Á szegedi városi fürdőbe bevezetett 1000 méter thermálforrás gyógyvize megadja a lehetőséget, hogy a rheumások iszap és
kénesfürdő kurájukat, a szivbetegek és idegbajosok vizgyógy és szénsavfürdőket s szükség esetén ivókúrákat végezzenek
idehaza szakszerű
felügyelet mellett. A statisztika szerint, akik a
thermálfürdőket rendszeresen használják, egészségüket jobban konzerváhatjáb és magas kort
érnek el. Á fürdőkura a hűvösebb időjárás alatt
is teljesen veszélytelen.
— A Tclefunken 238. 2+í csöves rádiókészülék a modern követelményeknek legjobban felel
meg.
e3

Tel.: 25—5o.

Tel.:

25—50.

nnrním elüli m\i\m

.Unió" .Nemzeti Taa." tag-. Város, eg-votem, Háztulajdonosok Egyesülete szerződéses vá!l»lko*ója. 1
D u g o n i c s l é r 11
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DÉLMAGYARORSZAG

Perzsaszőnyeget
mielőtt vásárol bizalmmal forduljon cégemhez
S x Ö n y s g j a v l l A s , tisztítás, nyirás szakszerű vezetés mellett.
J u t á n y o s
árak.

Gábor

szőnyegszövő

Szeged, Nernestakács-ucca 30.
— Falbontó betörök Z á k á n y b a n . Szombatra
virradó éjszakán falbontó betörők
jártak
a
Z á k á n y -12 számú tanyában. Kiásták a tanya
falát, behatoltak a szobába és ágyneműt vittek
el, mintegy 300 pengő értékben. Máshoz, m i n t
párnához, d u n p h á h o z , ágyleritőhöz, nem ryultak. A rendőrség megindította a nyomozást.

WIESNER^'

kárpitosmunka
r é s z l e t r e is

Olcsó, megbízható.
Szeged,

Klauzál

téri.

— Egv kártyacsata, amelyen elúszik a családi ereklye. A rendőrségen nemrégiben önmaga ellen és K ó s z ó András gyári
munkás
ellen tiltott szerencsejáték
cimen feljelentést
tett C z é r n a István 22 esztendős
egyetemi
hallgató. Feljelentésében
elmondotta,
hegv
kissé ittasan belátogatott az egyik kocsmába,
ahol kártyapartnert keresett. Igy került össze
Koszóval. Ghemin dc Fer-t játszottak és a végén Czérna 3 pengőt veszteit. Vesztesége fedezésére, mivel pénze nem volt, átadott Kószának egv értékes arany pecsétgyűrűt
azzal,
bogv ki fogia váltani. Ez azonban nem történt meg a kellő időre s igv a gviirü elve-'
szett. A iárásbirqságra kerüllek m i n d a ketten, a biróság mindkettőjüket 20-2- pengő
pénzbüntetésre ítélte. Czérnat polgári
perre
utasította a biróság, hogy a polgári
biróság
döntsön a családi ereklyét jelentő pecsétgyűrű
sorsa felelt.

TöliőioUai

— Zündopp motor bemutató ma, vasárnap délután 3 órakor, a Korzó Mozi háznál, a Széchenyitéren. Előjegyzés a helyszínen is eszközölhető.
Több, mint 100.000 özemben. Délmagyarországi
körzet képviselő: Bruckner, Szeged.
— A bélben keletkező mérgek által okozott
rosszullétnél egy-két p o h á r természetes „Ferenc József" keserűvíz, gyors és alapos bélkiüritő hatásánál fogva, a legjobb szolgálatot teszi. Kérdezze meg orvosát.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 2 kovács, 2 bádogos, 1 parkettázó, 1 lakatos, 1 órás, 8
villanyszerelő, 1 késes köszörűs, 3 mübutor asztalos, 1 bognár, 4 kosárfonó, 1 kötélgyártó, 4 kárpitos, 5 vegyes szabó vidéken, 1 helyben, 1 önálló nagy szabó, 2 csizmadia, 5 cipész. 1 magyar
szűcs, 1 cukrász, 1 kapás, 1 vincellér, 1 tehenész,
1 fejős gulyás, 10 kifutófiu. Nők: 1 hölgyfodrásznő, l szőnyegszövőnő, 2 köt«övőnő, 2 dobozkészitőnö, 1 kifutóleány, 1 virágkötözönö. 2 kopp'asztónő, 1 orsózóleány. Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek: 3 molnár, 2 malommunkás
vidékre, 4 kosárfonó. 1 kártoló mester, 1 kocsis,
10 szőnyegszövőnő, 10 gépszövő, 6 fonó.
Állást
keres 32 ínséges favágó, kik mérsékelt
díjazás
mellett vállalnak munkát. Megrendelés 19-73 szám
alatt.

.lauilasc k gyári

gyűjtőhelye.

— Szeged szabadtéri diszalbuma. Dr. P á l f y
József polgármester megbízta L i e b m a n n Béla szegcdi fényképészt, aki a szabadtéri játékok
alkalmával művészi kivitelű fényképeket készített, hogy n legsikerültebb képekből egy albumra
valót gyűjtsön. A gyönyörű fényképeket erősen
felnagyítva és kiegészítve a város nevezetesebb
pontjairól kéázült felvételekkel a
polgármester
díszes kivitelű albumba köttette és azt mint a város közönségének ajándékát, a kabinetiroda utján
felajánlotta Horthy Miklós kormányzónak. Ugyanezekből a képekből a polgármester még két albumot készíttetett és pedig Darányi miniszterelnök
és Hóman Bálint kultuszminiszter részére, akiknek ugyancsak a napokban küldi el a pompás
aiéndékot. A jól sikerült felvételekért a polgármester elismerését fejezte ki az ügyes fotográfusnak.
— A Századunk októberi szániának tartalmából: Szalatnaé Rezső (Pozsony) Masaryk szel'rmí
és elkotása. Rónai M'hály András: Egy év a szabadság el'en. Sós Aladár: Mérték és érték. Biró
Gábor: Köréneuróoai nyári egyetem Tátralomnicon. Poláris ellentétek. Színképelemzés. Palányi Mh'-l.- (Manchester): A közgazdasági műveltség értékéről. K. Havas Géza: Adóreform. Földreform. A magyar föld korszerű problémái. A
Rooscp el -kísérlet és az amerikai társadalmi helyzet. Ki.'!?öldi fojyóiratszemle. Könyvismertető ek
és birflitok.

| Alakítássá

ál

dunyháiát pe^elynantorná!
Felelősséggel elvégzi a legolcsóbban
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Vattás és gyapjupaplanok készítése és álhuzára hozott anyagból is.

11 9.

(Polgár

u
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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 ár*
ban részletre adom.
Gumikat és alkatrészekat
most filléres i { _ 4 n | X
árban kaphat 3 Z C I T 1 K O

Szened,

3 9

S —
71 C S O r n á l

Kiss D. palota

( I s * u 7,

A községekben is lesznek a télen napközi otthonok. A belügyminiszter körrendeletben hivta
fel a vármegyéket, hogy az idei télen megszcivezendő országos gyermekruháztatási és tejakció
érdekében a szükséges adatokat jelentsék be. A
belügyminiszteri leirat is tájékoztatást gd arra,
hogy az idei inségakció különös gondot fordit az
Ínséges családok gyermekeinek gyámolitására és
gondozására. Az idei inségprogramban nagyobb
terc és költségelőirányzata lesz azoknak az akcióknak, amelyek a népegészségügy és a gyermekgondozás terén mozognak. Mint a Délmagyarország makói tudósítója előtt Ring Béla alispán ezzel kapcsolatban kijelentette, a vármegye a makói példára több községbén valósitja meg a napközi otthonokat az idei inségenyhités ke.retében.
Kisgyűlés a vármegyén. Csanád vármegye törvényhatóságának kisgyiilésc hétfőn délelőtt
10
órai kezdettel ülést tart, amelyen a keddi rendkívüli megyegyülés tárgyait, köztük a vármegye
költségvetését és Tarnay Ivor nv. alispánnak ismeretes, országos visszhangot keltett inditvánvát
a szélsőséges izgatások ellen, tárgyalják, illetve
készitik elő.

— Nem kell angol szövet. Ahhoz, hogv kifogástalan legyen a ruha, ma már nem kell angol
szövetet vásárolni.
A Trunkhahn Posztógyár
gyártmányai felveszik a versenyt a világhírű anA makói MANSz hétfőn délután 5 órakor Kágol szövetekkel, mert szinten szingyapjuból - készonyi Riehárdné
elnöklésével a vármegyeháza
szülnek. A Trunkhahn posztógyár közvetlen a fokistanácstermében ülést tart. amelven a novemgyasztónak is ad el szövetboltjaiban Budapesten,
ber 6-ra tervezett tombolaestély előkészilését tárI V., Prohászka Otlokár-u. 8. és V., Teréz-körut 8.
gyal iák meg.
szöveteket. Vidékre kérje a mintakollekció bérnétfőn az utolsó nap a kerékpárlipjelentésekre.
mcules beküldését.
A kerékpárok országos nyilvántartásba vételéhez
a makói kerékpárosok még hétfőn jelentkezhetneka rendőrségen kerékpárjukkal. A tartva! lakosság
részére s azoknak, akik eddig, vagy hétfőn akadályoztatásuk miatt nem jelenhetnek meg. vasárnap
délelőtt is megadja a jelentkezési lehetőséget a
^ • • ^ K e r e s z í e K
i.gousóbban
rendőrség.
a;i i d i M t a r u g y a r r t .
Tűzoltóból. "A makói önkénles tűzoltók felszerelési alapjuk javára vasárnap este 8 órai kezdettel nagyszabású tüz.oltóbálat rendeznek a Hagvmaház nagytermében.

Cinciteken
\ t iffceritfseh

"SÍIÉ!!
f . S !

MAKÓ x. 24.

bizalomma' vehet a
C e n J r u m h a n ,
Dugonics-tér 1. Korzó sarka mellett

Vasárnap, 1937. október 21.

A h a g y m a ára. Budapestről jelentik:
A
hagymakivitel ellenőrzésérc alakult bizottság
szombaton Budapesten ülést tartott és ugy határozott, hogy a kivitelt lebonyolító szervnek
24-től kezdődően a vöröshagymáért m i n i m á lisan métermázsánkint 8.20 pengőt kell fizetni a termelőnek. Az ellenőrző bizottság kötelezte az egykezet, hogy 60 százalékban Makón,
30 százalékban a m a k ó i körzetben és 10 százalékban a makói körzeten kivül termett hagym á t köteles vásárolni. Az export hasznából az
cgvkéz a jutalékán felüli összeget egy m a k ó i
h ű t ő h á z építésére fordítják és erre a célra a
földművelésügyi miniszter az értekezleten tett
bejelentése szerint k ü l ö n 30.000 pengőt iiányzolt elő.
A düledező munkásbázak kijavítása.
A vármegye által annakidején megvalósított szociális
akció, a makói munkásházak, illetve FAKSz-házak felépítése, időelötti megsemmisülés veszélyében volt a téli -esőzések következtében. A. megfelelő alap nélkül épült házakat a talajvíz annyira
eláztatta, hogy azok közül több össze is dőlt s
egész sor ház összedőléssel fenyegetett. A házak
megjavításának kérdése megoldhatatlan problémának látszott. A nincstelen szegény emberek,
akik e házakat lakták nem építhették azokat újra. a FAKSz., amely annak idején az építési kölcsönt adta. további kölcsönt, vagy segélyt a felépítéshez adni nem hallandó, a vármegye pedig,
amelvet még mindig 100.000 pengőn felüli kölcsön
terhel a házak felépítéséből, szintén nehezen tudott volna nénzt előteremteni <• célra. A kétségbeejtő helvzethen mégse volt más kiut. minthogy a
vármegye siessen és aláljon módot e szociális
munkájának megmentésére. B i n g Béla alispán a
kérdés tanulmányozásával Bccsy Bertalan várme"vei aljegvzőt bízta meg. aki a kérdésben megtalálta a lehetőséget a düledező munkásházak kijavítására. A megoldás módozatait már előterjesztették a főispánnak, aki azt a . maga részéről is
megfelelőnek találta s a szükséges állami támogatást e munkához biztosította. Ezek szerint megvan a reménv orra. hogv a makói munkásházakat
n legközelebbi időben átépítik, illetve kijaviflák.
uav. hogv az összeomlás veszetve többé azokat
i nem fenyegeti.

Ingatlanforgalom Makón. Sötét Tstvánné megvette Tóth Sándor és neje Ardles-ucca 28 számú
házát 1600 pengőért. Gera Tmro és neje Döme T«tván és neie Demhinszkv-ncca 1. számit házát 300
pengőért. Földvári Tstvánné Erdei József és neje 1 hold 416 négvszögöl mikoesai iá-ondóiét 3200
pengőért. Földvári Tstvánné Szabó Bá'fn't és neje
1O10 négvszögöl kákási lárandóiát 1700 nenffőérl,
ifi. Fazekas Tstván "megvette Szabó Ferencné és
társai 911 né"vszögöl sóstói pgnriát 900 pengőért. Zimonvi László és neie Erdei Julianna Ligetucca 57. számit házát 1000 pengőért, Gvenes Antal Gazdag Tstvánné Perezel-ucca 28. szánni házának kétharmad részét 400 pengőért. Földlnczkl
Pál rs neie meyrette Szilágyi Anna Fiilentülo-urci 25. számit felházát 4"0 pengőért. Igaz József és
neie Görcsök János 3 hold 10 négvszögöl boeárzói földiét 2700 pengéé-t. Fit -ák Imre és tátsni
Simon János és társai Nvlzsnvni-tteca 14 szánni
házát 2500 pengőért és végül R
József megvette B Szűcs Sándor és társai Batthvány-ueca 29.
számú házának egvtizenkotted részét 300 pengőért.
Anyakönyvi hirek. Házassáeot kötettek: Naosa András .Tákcó Rozáliával. Halasi Sándor Bóói Annával. Bontó Iván Csorba Amália Máriával.
Riró János Kovács Viktóriával, Kocsis Sándor
Mészáros Erzsébettel. Elhaltak: Rorbélv Tlnna t
hónapos Perczel u. 15., Alntosdi József 77 éves
Wekerle-ucca 53.
Ügynököt keresek Szeged és környékére, makói hentesáru eladására. Makó, Alma-ucca 6.

KELIEWS, ílDITÖ
TÉLI ESTÉN

DflMAfiYABftQSlAü

kölrsUnhPnyviar.

i

Vasárnap, 1957. október 24.
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szeged Városi Szinház
Vasárnap és kedden este és vasárnap délután
Sz. Patkós Irma felléptével

A szerelmes királynő
Brodszky sze..záejái opfepeít e. Pazar k Lilás.
Hé főn este

Bohémélet

HETI
MŰSOR:
Ma, vasárnap délután: A szerelmes királynő.
Délutáni bérlet 2 Rendes helyárak.
Ma, vasarnap este: A szerelmes királynő. Bérletszünet.
Hétfőn este: Bohémélet. Godin Imre, Orosz Júlia, Losonezy György, Sz. Patkós Irma, dr Dalnoky Viktor, Arany József felléptével. Premiorbérlet 5. Hiteijegyek teljes árban érvényesek.
Kedden délután: Romantikus asszony. Filléres
helyárak.
Kedden este: A szerelmes királynő.
Szerdán este: Illatszertár. Népies olcsó előadás. Filléres helyárak.
Csütörtök délután: Illatszertár. Filléres helyárak.
Csütörtök
este: Böbberceg. Népies előadás.
Filléres helyárak.
Péntek este: Sárgapitykés közlegény. Operettbemutató. Premierbérlet 6.
Szombat délután: Jederman (Akárki)- Ifjúsági előadás. Filléres helyárak.
Szombat este: Sárgapitykés közlegény. Párallanbérlet 5.
Vasárnap délután: Sárgapitykés közlegény.
Délutáni bérlet' 3. Rendes esti helyárak.
Vasárnap este: Sárgapitykés közlegény. Bérletszünet.
Hétfőn este: Sárgapitykés közlegény. Bérletszünet.

Puríni v.Iághirü operája.
Godin Imre, Orosz Júlia, Losonezy
György,
Sz. Patkós Irma, dr. Dalnoky Viktor, Arany
József felléptével.
Hiteljegyek teljes árban
érvényetek.
Népise előadás!

Sie-dán este
Filléres

Illatszertár

László Miklós szenz

h lyárak!

e

Csüiörtökön este
Népies előadás!
Fillár-s

BOBHERCEG

__ szinház és
iiríivéfzcf •

á'.éka.
h lydrc.k.

Sz. Patkós irma fel éptévei
Délutáni
előadások:
Kedden: Romantikus asszony, h l é. es hílyárakl
Csütörtökön: lllatszertán. Filléres helyárak!
Szombaton;
Jcdcrmann
(Akárki).
F l épes
helyárak!

FILM

NIERANO
s z á l l o d a
Budapest—Belváros
IV.
Bécsi-ucca 2.
Központi fűtés,
Folyó melegvíz
Újonnan renovált, barátságos szobákkal, kitűnő konyhával, igen mérsékelt árakkal várjuk l. t. Vendégeinket.
Hosszabb

tartózkodásnál

K é r j e n

óriási
nyek.

árengedmé-

á r a i a n l a l o l

! !

Az idei filharmonikus hangversenyekre rendkívül kedvezményes a bérlet. Egyes hangversenyekre a heiyárak a bérletárnál legalább 50—100
százalékkal magasabbak. Bérletelöjegyzés
még
pár napig a Délmagyarország jegyirodájában, lelefon: 13-06.
Estélyen szinházban, koncerten, uccán, mindenütt
az O n á p o l t , U d e a r c b ő r * f o g f e l t ű n é s t k e ' t e n l

"

"Heim-kozmetika
és hölgyfodrásx

szalonban.

Szeged, Takaréktár ucca 8.

A moziszezon is megindult és igen jónak Ígérkezik. A szegedi mozik következő két heti programján több nagy film szerepei. Kezdjük mingyárt, időszerű sorrendben, az Angyal-lal, Marlene D i e t r i c h filmjével. Ugyanekkor a Belvárosi az „Az éo lányom nem olyan" cimü magyar
filmet pergeti. Nemsokára jön a „Néma vár" című francia film, amelynek főszereplője Annabella. Műsorra kerül a ,,120-as tempó", amely a hasonló cimü "vígjáték filmverziója, aztán jön a
„Kölcsönkért kastély", amely a legmulatságosabb
magyar filmnek Ígérkezik. Érdeklődés eiőzi meg
Heltai Jenő „A 111-es" cimü filmjét és ugyanilyen
érdeklődés várja a „Vikit' is. Zarah L°andert, az
európai Gréta Garbót még nem ismerik Szegeden,
a „Fremier"-ben mutatkozik be A „Kalózkapitány" Gary Cooper-ral filmcsemege lesz és azlán
következik ..Walevska grófnő" Greta Garbóval.

Peffífi

ü s ^ e s

Költeményei

diszes kötésbe

P 1.40

MartAc^i: E m b e r fraciédlája
félbőrbe
P — 96
iskolai zenemüvek féláron kaphatók. Iskolai
zenemüveket, iskolakönyveket,
tudományos
könyveket és teljes könyvtárakat veszek.

Hungária antiquariun Xlgyö-ucca

6.

Harmónia hangversenyük
Harmónia II. mesterbérlet

Csütörtökön
Két perc, a k i s k a p u b a n
Bárdy

F ' H O ai
—
H ő e l l e n z ö .
h u n o r r

a

(Káliummetabisulfit)

F

^ + T a a i
—
A t b e s l l e m a i

b o r ^ é "

legjobb beszerzési

forrása:

R U H
( *
Mikszáth Kálmán u. 9. (Paprikapiac sarok.)

4 novemberi

DIVATSZEMLE

kedvezményesen előjegyezhelő

3 DÉlMGYáRORSZk

kiadóhivatalában

S z i g e t i

Térés

A fiatal színésznő még nem szerepelt az idei
szezonban, de neve nem ismeretlen; a szabadtéri
játékok alatt szép sikert aratott a „Bizánczban"
és a „Fekete Máriában".
— Budapesten érettségiztem — kezdte —, majd
Kolozsvárra szerződtem, ö t esztendeig játszottam
Erdélyben, felléptem Erdély minden nagyobb városában. A szabadtéri játékokhoz Janovics Jenő
hozott le, itt szerződtetett azután Sziklai Jenő.
Fiatal hősnő és naiva a szerepköröm, legnagyobb
sikereimet a Vallomásban, Liliomban, a Rómeó
és, Júliában, az Urilány-ban arattam. Nagyon szeretem a
mesterségemet és nagyon hiszek berne.
örülök, hogy Szegedre kerülte .tnhiszen ma Szeged
tölti be azt a fontos szerepet, aipely valaha Kolozsvár feladata volt: bástyájának és erőforrásának lenni a magyar színészetnek...

—oOo—
F a p v á l ' ó
a u f ó f t l a i o k
minden kocsihoz megfelelő minőségben

este 8-kor a Tiszában.

A Szegedi Filharmonikus Egyesület idei hangversenyeit mindenki számára hozzáférhetővé akarja tenni. Ezért rendkivül oksó bérletrendszert állított fel. A bérleti összeg két havi részletben is
fizethető, mig az egyes hangversenyek helyárat
jelentékenyen magasabbak. Bérletelőjegyzés a
Dél magvarországnál. Telefon: 13-06.
Szakítani nehéz d o l o g , . . A napokban valaki
megállapította, hogy a legtöbb Szegedről elkerült
művész még ma is fenntartja kapcsolatát, ha nem
is a színházzal, de egy másik fontos intézmé.iynvel: a zálogházzal A Pesten régen befutott egy
szinész csak a napokban szakította meg ezt a kapcsolatot. A rekordot egy volt házikczeléses művész tartja, aki hét év óta — hosszabbít.
Az öt nyelven beszélő ruha. Az egyik fiatal
szinész lelkendezve állított be az öltözőbe.
Gyerekek! — mondotta — csináltattam egy
r u h á t . . . Mit mondjak? öt nyelven beszél...
— Hát ez elég kellemetlen lehet — szólalt meg
a sarokból Erdődy Kálmán. Képzeld el, őt nyelven
kiabálja majd, hogy még mindig tartozol érte...
A filharmonikus bérletek iránt óriási az érdeklődés. A földszinti páholyok és az I. rerdü
körszékek már telieseo elfogytuk.

h e g e d t i e s f

A legnagyobb magyar hegedüvirtuóz, műsorán
Tartini, Beethoven, Chausson, Sibelius, Debussy,
Bartók, stb. müvek. Kevés jegy 2 pengőtől Hai*
mcniánál és Délmagyarország jegyirodában.

Cianivoda
szavatossággal oiánez,
U j irodahelyiség: S O M O G Y I UCCA
lelefon:

A

10. s:<ám.

31-77.

színházi iroda

hirei

„A szerelmes királynő" humora és gyönyörű
muzsikája ma két előadásban, délután és este
fogja a telt nézőtér közönségét szórakoztatni. Rendes helyárak.
Godin Imre, Orosz Júlia, Losonezy György hétfőn este a „Bohéméletben". Jegyek még kaphatók.
Kedden délután a szezon első nagy operettsikere, a „Romantikus asszony" van műsoron a premier pompás szereposztásában. Filléres helyárak.
„Sárgapitykés közlegény" a hét operettbemutatója. Erdélyi Mihály nagysikerű operettujdonsága péntektől kezdve van a szinház műsorán.
Illatszertár szerdán este filléres helyárakkal.
„Bobhcrceg" Sz Patkós Irmával a címszerepben, csütörtökön este népies előadásban, fillérét
hely árakkal.

BÚTOR

olcsó
és j ó

Szeodrányl Gáza
í z Társa

ASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA,

Fele fon

19—82.

1

Szeged, Dugonics-tér 11

16
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Itólgha, (űihcly

Lőszeren, zománcozott eflíny, HarőKparoH,
tius- ás Háüeopiöo, üonyna marién

Vasárnap, 1937. október 2*

leszállított árban, részletre Is

Bruckner vasudvarban

A D é l m o g y o r o r t t Ag r e g é n y *

Anyajegy, szemölcs, lencse
Alig van nö, akinek- a legkülönbözőbb alakban,
Színben és
elhelyezkedésben ne lenne egy-két
lencsefoljja, lencséje, anyajegye, vagy szemölcse.

A lenese néha pontnagyságu, sokszor nagyobb is.
Szi no barna, vagy barnásfekete, lapos, vagy a
bőrből kiemelkedő, lehet
puha, vagy kemény.
Néha megmarad eredeti nagyságában
máskor
azonban c\ck alatt megnő, a bőrből kidomborodik s a hajszálak, amelyek kinőnek belőle elcsúfítják azt a részt, melyen kifejlődik.
Az anyajegy szintén bárhol előfordulhat a bőrön, egyenként, vagy csoportosan. A tüzfoltnak
nevezett barnásvörös, sokszor tenyérnyi nagyságú eltérő folt tulajdonképpen szintén
anyajegy,
amelyen az erek rajzolata és élénk szinc a vérerek rendellenes felszaporodása
és kitágulása
folytán támad. Leggyakoribb megjelenési formája
az arcon van, néha a tarkón fordul elő, dc megjelcnhetik a test bálmely részén.
'
Az anyajegyek házilag való eltávolítására vidékenként más és más szer van elterjedve, ezek
azonban ahelyett, hogy az anyajegyet eltüntetnék, a környező bőrön olyan gyulladásokat okoznak és olyan roncsolásokat idéznek elő, hogy azt
nyomtalanná tenni soha többé nem lehet.
A bőrön megjelenő nagyon elterjedt kozmetikai
rendellenesség a szemölcs, melynek teteje érdes,
tapintata kemény s ha erősebben
lepiszkálják,
vérzik.. Leggyakoribb ok a fertőzés, kézfogással
el lőhet k apni, és tovább lehet adni, különösen,
ha kis sérülés van a szemölcsön, illetve a kézen.
A lencsének, szemölcsnek és anyajegynek kiirtása tökéletes lehet, ha a kezelés egyéni. Függ
nz elhelyezkedéstől, a nagyságtól és minőségtől.
A legfontosabb szempont a beírérzekenység, mert
ma már a t&zfoltot is egészen láthatatlanná lehet tenni speciális eljárással.
Az anyajegyek és lencsék, —• amelyek sötétbarnák és a bőrből feltűnően kiemelkednek, — eltávolítása nemcsak esztétikai szempontból fontos,
hanem egészségi okoknál fogva is, mert nagyon
gyakran rosszindulatú daganat kiindulási pontjai
lehetnek, de kellő időben való beavatkozással e
sulvos következményeket el lehet kerüni. Az eljárás nyomtalan, végérvényes és fájdalomnélküli.
Rcitcr

Oszkdrné

KOZMETIKAI ÜZENETEK.
Egészség. Egész télen ugyanazt
végezze. Az
ecetet és a többi pancsolást hagyja abba.
öregedő. iVyakránrain speciális eljárással eredményesen lehet pegiteni.
Makói szőke lány. Hagyja abba az erős és sürü
fitfésüiést és kikefélést, mert azzal csak árt a folyamatnak. Teljesen ki lehet gyógyulni.
Mária. Most már más krémet és púdert használjon, mint nyáron. Ne csak a szinc legyen más,
hanem a minősége is.
Bálozó. Esti kikészítésnél nem a rnzsozás a legfontosabb, hanem hogy
az arc bőre megfelelő
anyaggal legyen
megalapozva, miáltal a púder
nem pereg le, akármennyit táncol is.
Vásárhelyi. Paraffin olajat ne használjon, az
csak árt az arcbőrének. Egészen más összetételű
olajat kell használnia, ha
megfelelő eredményt
akar elérni.
Az ön szállodája BUDAPESTEN a

CORVIN SZÁLLODA

Budapest szivében a Nemzeti Szinház meltctl: VIII.. Csokonay utca 14.
Tökéletes modern komfort. — Folyóvíz és
központi fiités minden szobában.
Budapest valamennyi villamos vasútja és
autóbusza a hotel közvetlen közelében.
Egyágyas szobák már 3 pengőtől, kétágyas
szobák 6 pengőtől, tc'.jes penzió 6.50 pengő.

rls
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Rvsikdbényetlleméri
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Pár másodperc alatt ugy meggyűlölte Reményi Gerőt, mint még senkit. Kéjes jóérzéssel leste minden mozdulatát s csúfolkodó
megállapításokat tett, — csupa mesterkéltség az egész ember, a cigarettát ugy tartja
ujjai között, mintha hencegne vele, hogy
neki van . . . taglejtései kiszámítottak, azokra
a színészekre emlékeztet, akik tükör előtt tanulják be szerepeiket.:, beszéd közben csücsöríti a száját, nahátl tiszta komédiás, az,
tisztára, — kedvvel gúnyolta — nagy, lapát
kezei vannak — és ismét leszögezte — puha, kövér, ellenszenves keze van s izzad. —
Világéletében irtózott a nyirkos-tenyerü emberektől. Borzongott, ha ilyenekkel találkozott. Alsóbbrendű lényeknek tartotta azokat,
akiknek izzalt a tenyerük. — Elkényeztet°tt
puhány — gondolta később —, ugylátszik,
a fogság sem törte meg. Arcán az elkapatott gazdagok gőgje. Húsos, érzéki ajka van...
süt belőle az asszonyéhség, pfuj, de ronda,
akár az 'állat.
Reményi hadifogságbeli élményeiről beszélt. Nevek röpködtek a levegőben: Irkutzk,
Zima, Omszk, Khabarovszk, Krasznojark . . "
vörösök, fehérek, cseh légionáriusok, ezek
voltak a legkomisszabbak, százával, mit százával? — ezrével végezték ki magyarokat! forradalom és ellenforradalom, — fölényes/ oktató hangon szónokolt. — Tetvesek, mocskosok voltunk, nem kaptuk' meg járandóságainkat . : . Az itthonvalóknak fogalmuk nincsen, miken mentünk mi keresztül. — Elek
majd kiugrott n bőréből. Bántotta ez a mindent lekicsinylő nagyképűség. Idegesítette.
Különös öröme tellett benne, ha ellentmondhatott. — Tévedsz. Ugyanezeket mi is próbáltuk. Mi ugyanolyan tetvesek'
voltunk,
ugyanugy éheztünk s méghozzá harcoltunk
is. — Na, de kérlek, hogyan hasonlíthatod
össze a kettőt? A mi helyzetünk ezerszer nehezebb volt. Gondold meg, fogságban. —
Elek tudta, hogy a fogolytáborok pokla mit
ielentett, de most elöntötte az indulat. —•
Ültetek a barakban és kártyáztatok, énekeltetek, — mondta dühösen — nekünk ugyanekkor az ágvuk énekeltek . . : s még nő is
harcolt velünk. — Mi pedig három évig nem
láttunk nőt, csak messziről. — Viszont ellenséget se. —- A lágerek őrséere is ellenség
volt. — Reménvi mindenképoen
hősnek
akarta magát feltüntetni. Rájuk akarta disputálni, hoerv a fogolytábor veszedelmesebb
hely a harctérnél.
A vita egyre jobban kiélesedett. Már-már
szenvedélves veszekedéssé fajult. Kamilla
tétován pislogott közöttük s valamit megsejthetett belőle, hogy itten valójában nem is a
kimondott szavak lényegesek, mert közbeszólt: — Ejnye, fiuk. Hát érdemes ezer. vitatkozni?
Elek rögtön, engedelmesen elhallgatott.' ^
Reményi- hogy övé legyen az utolsó sző,
még megtoldotta:
— Tényleg nem érdemes. A hadifoglyoknál senki sem szenvedett többet. Ez t é n y . . .
Elek fészkelődött a széken, mintha parázson ülne. Nem tudta, mi lesz; nem ^ tudta,
Kamilla miként fog határozni, tudósitja-e
majd apját Reményi megérkezéséről, vagy
talán Reményi már járt is nála: itt vagyok s
kérem a lányodat, akit nekem Ígértél...
semmit se tudott, csak azt az egyet, hogy
most nem biria tovább. Nem. Futni kell innen, ki a szabod levegőre, máskén megfullad. Különben nekiesik ennek a felfújt hó-

lyagnak s összetöri, megfojtja:.: körmeit belevájja zsiros nyakába é s . . .
Nemsokára felemelkedett. Lába nehezen
engedelmeskedett akaratának.
Kamilla meglepetten kérdezte:
— Megy, Pubi? Ilyen hamar? — Ez az
őszinte csalódás simogatta az első örömet
Elekbe.
— Sajnos, muszáj.
— Maradjon még egy kicsit. Legalább egy
kicsit. .. félórát.;.
— Igazán szivesen maradnék, de . . ,
Vizváryné is kérte:
— Maradjon, Pubikám. Ne siessen."
Végrevalahára: Pubikámí De miért nem
Kamilla mondta? Miért? Miért?
— Ó, kezitcsőkolom. Ma lehetetlen, legközelebb azonban kipótolom. — Megdöbbent:
azt mondtam, legközelebb!? s eddig reggeltől
— estig..:
Vizváryné indult, hogy kikísérje.
— Hagyd csak, mama. Majd én, — Intette le Kamilla; felugrott.
Kint aztán szembefordultak egymással. Riadt nézéssel, mintha kérdeznék: mi lesz velünk? mi? mi lesz velünk? . . . Kamilla megfogta kezét s elhúzta az ajtótól.
— Ne menjen el. Kár, hogy elmegy.7,
Nem szeretném, ha félreértene, Pubikám:..
Elekkel nagyot fordult a mindenség. Ez
az egyetlen szó mindenért kárpótolta. Pubikám. Hát mégis mondja Kamilla. Csak Reményi előtt nem akarta. Igaza volt. Reményinek ehhez semmi köze. Pubikán . . . Reményinek általában nincs, nem lehet beleszólása az ő ügyükbe. A maguk sorsáról ők'
ketten döntenek. Egyedül ők dönthetnek,
más senki. — Kamilla.:, édes, drága kislányom! — hevesen, keményen magához rántotta Kamillát. Elborultan ölelte, szilajul csókolta.
Kamilla hátrahajolt karjában, szemében a
tavaszi ég felhőtlen átlátszó-kékje melegített.
Melle zihált, ajka egyszerre itta és kínálta
a csókot. Remegő kezével Elek szemét cirógatta.
— F-n ártatlan vagyoleá
— Tudom.
__
— Akkor, miért megy el? Pubikám, Kigyjen nekem.
— Hiszek. Holnap maid mindenről beszélünk. Ma akartam :. 7 kérni akartam valamire. de majd . . .
Kibontakoztak az ölelésből.
— Holnap?
(Folyt, köv.)

Wmmi Miföns díszen,
aranyat, ezüst dísztárgyakat, evőeszközöket legtöbbért vásárol GÁSPÁR FERENC, Oroszlán-u. 5.
Zálogházzal szemben. Keresek megvételre hamis
cronttoerakat.
ses

RHEDMA,
köszvény, csuz, ischias, izületi fájdalmait
g y ó g y í t t a s s a Budapesten a

HUNGÁRIA FÜRDŐ
alkoholos t ö r k ö l y f t i r d ő f é b e n .
VJL, Dohány u. 44.
Orvosi felügyelet
Olcsó pausálé árak. Ellátás és szobákról
gondoskodunk az épületben levő
C o n t l n e n t á l

s z á l l ó b a n .

Ismertetőt küldünk.
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Vasárnap, 1937. október 24.
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Selvol olcsóbban

k e r é k p á r , v a r r ó g é p és r ó d l ó k . G y e r m e k k o csik, gumik és kellékek filléres o l c s ó árakon.
Elsőrendű javítóműhely.
a 9ged

Szóníó Sándor

Vasárnap délelőtt:
a Szeged FC tréningmeccse a KEAC
csapatával — a Hungária ellen
Bognár

és Harangozó

Egy héttel a Hungária elleni ligabajnoki mérkőzés előtt, vasárnap barátságos meccset rendez
a

Szeged

FC az egyetemi

stadionban

a

KEAC

Mombindlt csapatával. A Szeged FC, jóllehet otthona a Vasutas-stadion, azért ment az egyetemi
sporttelepre és azért játszik délelőtt, hogy ne csináljon

konkurrenciát

az amatőröknek.

A Szeged FC

magatartását nagy tetszéssel fogadták az amatőröknél.
Ezen a tréningen a piros-fehér klub meg altarja
találni azt a csapatot, amelyet alkalmasnak
tartanak a Hungária elleni mérkőzésre. A vezetőség

egész héten át ugy kombinélgatta a csapatot, hogy
ebből Harangozót, a BESzKRT-hoz távozott csatárt
pótolni kell. Kétségtelenül sokat enyhített a helyzeten a Bognár-ügy jobbrafordulása, de ebben a
kérdésben még súlyos ezrek játszanak szerepet.
Éppen ezért örömmel fogadta a Szeged FC harangozónak azt az értesítését, hogy a jelek szerint

részt vesz a vasárnapi

tréningmeccsen,

mert

a

a

BESzKRT-nál

csatárduó

megígért

állás

egyelőre

Szeged

FC-nél

fog

futballozni.

Ilyen körülmények között kedvezőbbé alakult
a helyzet a szegedi csapat frontján. Vasárnap a
KEAC el'en az a csatársor áll kl, amely a jelek
szerint a Hungária ellen is szerepelni fog.
Szójka,

Berecz,

Harangozó,
Hagy.

Bognár,

Ebben a csatársorban helyet kell szorítani Sepernek, aki vasárnap még nem tud eljönni Miskolcról. Kétségtelenül megkönnyíti a Szeged FC
munkáját az, ha a Hungária elleni mérkőzésig a
Zilahy-ügyet is el lehet intézni.
A vasárnapi iáték délelőtt fél 10 órakor kezdődik.

Hus- és hentesáru szükségletét
RibPzsárnál szerezze bev
mert a Ribizsár áru, kitűnő minőség á r u !

P 3*60
I. szalámi kolbász
I száraz perzselt kolozsvári
P 2'40
sza onna
!

I. Házias hurkák

rizses, májas, véres

I. sertéshúsból készült
friss kolbász

P 1*40
P 2*40

Esténk Int meleg, frissen főtt füstölt h u t á r a — Frissen stílt h u r k a ,
kolbász — M i n d e n
k e d d e n , p é n t e k e n friss
tepertő

Klauzál-tér 3.

Szentgyörgy u. 4 - 6 .

Vasárnapi műsor

KEAC—Sz. Máv, SzYSE—SzTK a Vasutas-stadionban
Kecskeméten: SzAK—KAC
Vasárnap husz bajnoki mérkőzés kerül eldöntésre a szegedi alosztályban, ebből Szegeden két elsőosztályu, négy másodosztályú, két
ifjúsági bajnoki mérkőzést és négy szövetségi
dijmeccset rendeznek meg.
Három
szegedi
elsőosztályu csapat itthon
játszik,
vidéken
szerepel a SzAK és a Móraváros.
A szegedi sportközönség a ligacsapat pihen ő n a p j á n érdeklődéssel fordul a Vasutas-stadionban megrendezendő két bajnoki meccs felé. A Vasutas-stadionban, délután háromnegyed 3 órakor rendezik meg a
Vasutas—SzTK
találkozót, arpclyet
Szegeden
„kisderbinek"
szoktak nevezni. A két csapat találkozója mindég nagy harcot hozott. Jóllehet általában az
a vélemény, hogy az SzTK—Vasutas találkozóknak nincsen favoritja, mégsem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy a kékfehérek ebben a pillanatban jobb
formában
vannak, de ezúttal játszanak először a stadi-

petést várnak, mert a szentesiek
nagyszerű
startot vettek és m a a tabella vezetői között
állanak. A szentesiek j ó erősítéseket
kaptak
és hétről-hétre nyerik meg a meccseket. A
KEAG ezzel szemben nem dicsekedhet j ó formával, a javulás jelei azonban
kétségtelenül
mutatkoznak. Bármilyen j ó formában is van
a szentesi csapat, játékosainak tudása nem
érhet fel az egyetemistákhoz. A szegedi együttest annyira jobbnak tartjuk, hogy közepes
játékkal is képes lesz megszerezni az értékes
bajnoki pontokat.
A szegedi sportközönség érdeklődéssel várja
a SzAK kecskeméti szereplését a
KAC ellen.

még —

nem dőlt el. Arról is tájékoztatta Harangozó a
vezetőséget, hogy közölte a villamoaesapat funkcionáriusaival, amig állása nincsen biztosítva, a

onban; nemigen ismerik a gyepes talajt, a
Vasutas viszont m á r egészen jól mozog u j
otthonában.
A „kisderbit" megelőzően, délután háromnegyed 1 órai kezdettel játszák le a
KEAC—Sz. Máv.
mecscet. Ez a meccs, amelytől sokan megle-

'

A bajnokcsapat nem tudja visszanyerni régi
formáját, a javulás
azonban látszik
rajta.
Most m á r csak az a kérdés, hogy a javuló
formája elegendő lesz-e arra, hogy a KAC-ol
otthonában kétvállra fektesse, Tavaly, amikor
nagyszerű formában volt a SzAK, nem tudott
győzni az akkor gyengének mondható K A C
ellen. A piros-feketéknek m a már j ó a halfsora, a védelem azonban nem szabad elveszítse a fejét, — mint ahogy szokta — , h a
gólt kap. H a a csatársorban lesz átütőerő, sikeres meccse lehet a SzAK-nak Kecskeméten.
Aggódva bocsátja szentesi útjára vasárnap
a Szegedi közönség a Móravárost, amelynek
az SzTE lesz a ellenfele. H a a meccs Szegeden lenne, még az ..agyontartalékolt" Móraváros is gvőzhetne, de a játék Szentesen lesz
és ott a jobb csapatoknak sem terem az utóbbi időkben sok babér . . .
Makón vasárnap az
MTK-KTE
mérkőzést rendezik meg. Bármilyen pontszűkében van is a KTE. nem valószínű, hogy a
fatalokkal felfrissitett makói csapattal szemben sikert remélhet. A K T E lelkesebb lehet,
de az MTK fiatalai futballozni jobban tudnak
és Makón lesz a mérkőzés. A játék délután 3
órakor kezdődik a városi pályán.
Nagy pontharc lesz vasárnap Hódmezővásárhelyen a H T V E és a MAK között. Favorit:
az otthonában játszó vásárhelyi csapat.
Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szeded:
SzFIE-MLE, SzEATC—UTC (KEAC-pálya, délután 1, illetve 3 órakor), Sylvánia—KPLE, Postás-SzATE (SzTK-pálya, délután háromnegyed 1,
illetve fél 3 órako-.) Szőre*: Rákóczi—KiTE. Hódmezővásárhely: HMTE— Zrinyi-KAC, Kokron—
USE. — Szövetségi dijmeccsek: Szeged: Vasutas
II. (Vasutas-tréningpálya, délelőtt háromnegyed
11 órakor), SzEATC II.—UTC II. (KEAC-pálya,
délelőtt 11 órakor), MTE II.—Sylvánia II. (Lóverseny-tréi pálya, délután 1 órakor),
ZrinyiKAC II. (SzAK-pálya, délelőtt 10 órakor). — Ifjúsági bajnokság: Szeged: Vasutas—SzTK (Vasutas-tréningpálya, délután háromnegyed 1 órakor), MTE—SzATE (Lóverseny-téri pálya, délután háromnegyed 3 órakor), Kiskundorozsma:
KPLE-SzAK.
—oOo—
'A DLASz elnöksége vasárnap délelőtt fél I f
órakor az alszővetség helyiségében ülést tart. Az
ülésen szóbakerül a déli válogatott november 13-i
és 14-i svájci, illetve francia túrája is.

páratlan heduezmeny a Deimaoiiarorszaa oivasm
A

főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű

ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA

VI,

P O D M

A N I C Z K Y

UCCA

8.

SZ.

igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy
olvasóink 2 0 százalékos
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, Kft stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit, — A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyaroiszág kiadóhivatalé
díjmentesen bocsáit olvasói
rendelkezésére.
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Legolcsóbban

BLAUIGNATZ

cégnél, Kelemen-u. 5. uasúroltial
Nőt őszt kabátok, divatszinekben
Női teveszőrkabátok
Női téli kabátok, kék és fekete,
dúsan szörmézve
Női téli kabátok perzsás gallérral
Női háromnegyedes divatbundák
Nőt háromnegyedes sealbundák
Női perzsa lábbundák
Férfi őszi öltönyök, divatszinek
Férfi átmeneti kabát
Férfi fekete téli kabát
Férfi bőrkabátok
Férfi lengyel kabátok
Férfi szörmebekecsek
Intézeti és boy kabátok

P
P

15-től
26-tól

P 24 tői
P 45-től
P 65-töI
P 100-tól
P 200-tól
P 22-töl
P lS-tói
P 28-tól
P 35-től
P 40-töI
P 40-tcl
P 10-tcl

Kedvező fizetési feltételek
Meglepetések
a KISOK-bajnokságban

A KISOK-bajnokság szombati fordulója keretében két mérkőzést rendeztek meg és mind a
kettő nagy meglepetést hozott, mert a favorit
Felsőipar és Tunyoghy vereséget szenvedett.
Felsőkereskedelmi—Felsőipar
2:1 (2:0). A Hunyadi-téren megrendezett mérkőzésen nagy küzdelem után győzött a feisőkereskec'e'mi iskola csapata a jobban futballozó iparisták el'en. A gólokat Balázs, Mohala, il'etve Halmai lőtték. Biacsit
a játékvezető az iparisták közül kiállította. Kiss
iól bíráskodott.
Klauzál—Tunyoghy 3:2 (0:1). Az ujszegedi meccs
Izgalmas, érdekes volt. Az első félidei vezetést a
Tunyoghy kiengedte a kezéből és reálisan ve e
séget szenvedett. Góllövök: Fonyódy (2), Halász,
illetve Erdélyi és Lakó. Farkas hibátlanul vezette
a nehé*. mérkőzést.
—oOo—

Slafétabajnokságok
Nagy viharok elűzték meg a szezon utolsó atlétikai bajnoki versenyét, a stafétabajnokságokát.
A M.ASz déli kerülete ugy határozott, hogy ugy a
szenior, mint az ifjúsági bajnoki versenyt Szegeden rendezi meg. Közben Gyula is e'entkezett
a versenyrendezésre és a-központ neki adta át a
versenyt. Ez ellen a déli kerület tiltakozott és Budapest salamoni ítélettel oldotta meg a gordiusi
csomót: Szegednek engedte át a szeiior,
Gyulának az ifjúsági bajnokságok megrendezését, a kerület minden tiltakozása el'enére. Az ügynek mindenesetre fclytatása lesz, mert ebben a kérdésbein
súlyos csorbát szenvedett a déli alszövetség autonómiája. Tekintettel arra, hogy az egész ügy alig
egy nap alatt nyert elintézést, uiabb déli intézkedésekre már nem volt ele^eidő idő.
Ilyen körülmények között a szenior sta/étabajnokságokat Szegeden rendezik meg vasárnap és
az atlétika
legszebb versenyszámai
délelőtt 11
órakor kertinek eldöntésre a Vasutas-stadionban.

szág B ) Bukarestben B o m á n i a együttesével veszi fel a küzdelmet, Gyurcsó szereplése elé biz a l o m m a l néz a szegedi közönség.
A magyar csapat igy áll ki a románok ellen: Csikós—Miklósi, Fekete—Gyurcsó,
Balogh, Szalay—Rökk, Finta, Kisalagi, Turai II.,
Horváth.
—oOo—

Gyurcsó a

jobbhalf

Sok bosszúság
és
igazságtalan
mellőzés
u l á n , végre megélhette a szegedi sport is, hogy
egyik kiváló futballistáját alkalmasnak
tartoiták a válogatban való szereplésre. P á l i n k á s
ós Ricsz mellőzését azonban ezzel nem lehet
elfelejteni. A szegedi futballista, aki vasárnap
a reprezentatív csapatban játszani fog, Gyurcsó János, aki jobbhalf ja lesz annak a válogatott együttesnek, amely, m i n t
Magvaror-

Uj, tökéletes, mindennel fűthető szép

folylonégő kályhák
Tüzclószerek, előtétek, széntartók nagy vá*
lasztékban
0 1 C S Ó D S z á n t ó

edény* é s Játékáru usletéban,

Széchenyi tér 17. (Városi bérház.) Kalász-tag

Hungária—Újpest. Vasárnap mindössze két
bajnoki mérkőzés rendeznek a Nemzeti ligáb a n ; a Hungária—Újpest és a Kispest—Elektromos találkozót. A derbi
mérkőzés
iránt
nagy érdeklődés n y i l v á n u l nieg. Favorit:
a
Hungária, de derbiről lévén szó, eldöntetlen
eredmény a valószínű . . .
__ Ferencváros—Lazió K K .
döntő
Rómában.
Egy héttel n keserves és szerencsésnek mondható szegedi győzelme után, vasárnap R ó m á ban a Középeurópa K u p a döntőjére áll ki a
Ferencváros, hogy hosszú idő u t á n Magyarországnak szerezze meg az értékes dijat.
A
szegedi közönség elfelejtette a sok bosszúságot, amit a Ferencváros Szegeden ckozott és
mintegy ember azoknak a táborába
sorakozott, amely szívszorongva v á r j a a római eredményt. A Ferencváros kétgólos előnnyel veszi
fel a küzdelmet a Lazió ellen, mert az első
találkozón, Budapesten 4:2 aránvban győzött.
Mindenesetre nagy előnvt jelent a két
gól,
amelvct azonban csak abban az esetben tud
megtartani a Ferencváros, h a sokkal íobbnn
iátszik, m i n t Szegeden. A keménv iátékmodornak. amit Szegeden is igyekezett érvénvreinttátni, R ó m á b a n nagv hasznát fogia venni
Piloáék ellen. A Ferencváros ügves taktikával,
a csehek és az osz'rákok felett aratolt sikerek
u t á n u j a b b örömet szeiezhet a magyar sportnak.
SzVSE—MAK birkozóbajnoki meccs a Vasutastornacsarnokban. Vasárnap rendezik meg a déli
kerületben a hirkozóhajnokság első fordulóiát. A
forduló keretében Szegeden csak egv mérkőzé=.
a Vasutas—MAK találkozó kerül eldöntésre.
Az
idei bajnokságnak az ad különösebb jelentőséget
és érdekességet, ezúttal történik meg először,
hogy a csapatok egy meccs keretéhen a görögrómai és szabadstilusu birkózásban is összemérik erejüket. Az érdekesnek ígérkező mérkőzés
délután 5 órakor kezdődik a Vasutas-stadionban
levő tornacsarnokban.

anno' uri divat ás eqyenruhaszabóság Podveilllé!,
Szeged, Feketesas ucca 15. sz.
Telefon: 14—23
( • • r k ó s z ós katona cikkek raktára.

N y i U i é v

>

—oOo—

Nyilatkozat
Sajnálkozásomnak
adok kifejezést, hogy az
ÜDOL-gyártniányokat a szabott áron alul árusítottam. Az emiatt ellenem
indított per folytán
megfelelő szankciók terhével elismerten a szabott
árak betartására irányuló kötelezettségemet és
köszönetemet fejezem ki,
hogy jelen nyilatkozatom és a méltányosan
felszámított költségek
kiegyenlítése ellenében a peres eljárás megszün(ettetett.
Szeged, 1937 szeptember hó 9.
Vigh Ferenc s. k.
•) E rovatban közöltekért felelősséget nem vátla'unV

— o o —

Magyarország B.—Románia

Vasárnap, 1957. október 24:

D É L M A G Y A B O R S Z A (1
Megjelenik hétfő kivételével
n a p o n t a reggel.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Szeged: Szerkesztősén Somogyi-ncca 22., I. emelet.
Telefon 23-33.
Kindöhivatal. kölcsönkönyvtár és jegyiroda: Aradi-ucca 8.. telefon 13-06
Nyomda: Lőw Lipót-u 9., telefon 13-06.
Budapest: Szerkesztőség és kiadóhivatal: V.. Holtán ucca 5., T. Telefon 1-237 39.
Makó: Szerkesztőség és kiadóhivatal
Városi bérpalota (Tejpiac.) Telefon 215.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hirlap- és Nyomdavállalat Bt -nál. Szeged.
Felelős nyomdavezető: K L E I N SÁNDOR.

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az uj üzleti hét
első napján lanyha külföldi jelentések
hatására
gyengébb irányzattal nyitott
az értéktőzsde. A
piac egész területén megélénkült a kinálat
aa
eladásokkal szemben azonban a tőzsde elég ellenállóképesnek bizonyult, ugy, hogy számottevő árveszteség csak egyes bánya- és vasipari
részvénynél mutatkozott, mig a cukoripari és kisebb
helyi papírok aránylag elég jól tartolták magukat. Később a kinálat megszűnt, az alacsonyabb
árakon vevők jelentkeztek és a napi árveszteségek nagy része zárlatig megtérült, sőt egyes részvények kisebb árjavulást is értek el.
A tőzsde
nyugodt hangulatban zárt. Magvar Nemzeti Bank
182, Ganz 31.4, Kőszén 459, Izzó, Szegedi kenderfonógyár —.
Zürichi deviznzárlnf. Páris 14705. London
21.495. Newyork 434 egynvolcad, Brüsszel 73 20,
Milánó 22.85. Amszterdam 240. Boriin 174.40. Schilling 80.30, Bécs kifizetés 81 80. Prága 1520. Varsó
82.10, Belgrád 10, Athén 3.95, Bukar;st 3.25.
Mnavnr Nemzeti Ránk hivatalos val"tnárfn'vamni. Angol font 16 70—16.90, belga 56.80—57.10,
cseh korona 11.20—11.90. dán kor. 74.60-75.10. dinár 7.40—7.90. dollár 336.70—340.70. svéd korona
86.20—87.10, kanadai dollár 336.00-341.00, francia frank 11.15-11.65. hollandi frt. 186.50-188.50,
lengyel zlotv 60.00-61 40. 'eu 2.85—3.00. leva 3 60
—4.00. lira 16.90—17.90, (.500 és 1000 lírás bankjegyek kivételével), német márka —.—, norvég
korona 84.00—84 90. o*z.trák schllin^ 80.00 -80.70.
svájci frank 77 65—78.55,
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza tiszai 77 kg-os 20.15—20.55, 7S kg os 20.45—
20.85, 79 kg-os 20.70-21.05, 80 kg-os 20.58-21.15,
felsőtiszai 77 kg-os 20.25—20.65, 78 kg os 2055—
20.95, 79 kg-os 20.80-21.15, 80 kg-os 20 95-21.25.
feiérmegvei. dunatiszaközi, dunántuli
77 kg-os
20.25—20.55, 78 kg-os 20.55—20.85, 79 kg-os 20.80—
21.05. 80 kg-os 20.90—21.15. Rozs pestvidéki 18.70
—18.80. takarmányárpa T. 16.50—17.00, sörárpa T.
21.00—23.00, zab I. 16.80—16.90, tengeri tiszántúli
11.05—14.15.
Csikágói termény tőzsde zárlat. Buza egyenetlen. Dec. 97 háromnyolcad—egynegyed, máj 97—
69 hétnyolcad, jun. 91 hélnyolcad—háromnegyed
Tengeri lanyhuló. Dec. 57.75, mái. 59 egvnvoicad,
jun. 60. Rozs egyenetlen. Dec. 72.75, máj. 72, jun.
69.00.
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A Rockefeller-Alapítvány vezető orvosa
V. Heiser az alapítvány megbízásából
járta be a világot, ho^y mint
úttörő
megszervezze a nagy járványok, népbetegségek elleni,
emberfeletti liarcot.
Erről a küzdelemről irt naplója egyike
a legérdekesebb, l:gnjyszerüb't
köntp
veknek. Mint egy izgalmas riport, olyan
ennek a műnek
mindég fejezete.
'A 500 oldalas mü ára
vászonkölésben
7 pengő.

SINGER

ÉS WOLFNER

5

pengő

KIADÁSA".

Vasárnap, 1937. oktőEer 24.

Budapest I.
9.30: Hirek. 10: Egyházi ének és szentbeszéd a
koronázó főtemplomból. 11.15: Evangélikus istentisztelet a Bécsikapu:téri templomból. 12.20: Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 12.30:
Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 13.10; Magyar anekdoták1.
Felolvassa Szilassy Gyula. 14: Hanglemezek. 15:
Földművelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. 15.50: Ferencváros—Lazio
Középeurópai
Kupadöntő labdamgómérkőzés második félideje.
Közvetítés Rómából. Beszélő Pluliár István. 16
óra 50: A rádió szalonzenekara. Vezényel Bertha István. 17.30: Közművelődési előadássorozat.
18: Kiss Lajos és cigányzenekara muzsikál. 18.40:
Sporterédmények.18.50: Németalföldi-India rádiójának világhangversenye. Közvetítés Batáviából,
Jáva szigetéről. 19.40: A ballerina. Operett három
felvonásban. Irta Martos Ferenc. Zenéjét szerezte Szirmai Albert. Vezényel Marthon Géza.
Rendező Gyarmathy Sándor. 22: Hirek, sporteredmények. 22.25: Székely Dezső jazz-zenekara játszik. 23: Közvetítés a Debrecen-étteremből. Vidák
József és cigányzenekara muzsikál. 0.05: Hirek'
külföldi magyarok számára.
Budapest I I .
11.15: Pátria-han<-lemezek. 15: A Mária Terézia
í. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel Figedy
Sándor. 16.35: A rádió szalonzenekara. Vezényel:
Bcrtha István. 18.25: Magyar orvosok Braziliában. Dr. Incze Antal és dr. Tasnádi-Kubaeska
András párbeszéde. 18.55: Kiss Lajos és cigányzenekara. 19.40: A középkori lovag. Előadás. 20
éra 10: Hirek, sport és lóversenyeredmények. 20
óra 35: Hanglemezek.
Külföld.
Belgrád. 9.30: Rádiózenekar. — Bécs. 11.45:
Szimfónikusok Pintér Piroska zongoraművésznővel. — Berlin. 8: Mozart: Szöktetés a szerályból,
opera. — Brüsszel. 10 Szimfónikus hangverseny.
— Milánó. 5: Hollandindiai hangverseny. — Pozsony. 6: Magyar műsor. — Strassburg. 5.30:
Szimfónikus hangverseny. — Varsó. 10: Mozartmüvek.
*
Hétfő:
Budapest L
6.45: Torna, hanglemezek. 7.20: Étrend, közlemények. 10: Hirek. 10.20: Régi magyar szórakozások. 10.45: Ali basa megveretése. 11: Emlékünnepély a Nemzeti Szinház fennállásának 100.
évfordulóján. Közvetítés a Tudományos Akadémia nagyterméből. 12: Déli harangszó az Egyetemi-templomból. Időjárásjelentés. 12.05: Az Állástalan Zenészek Szimfónikus Zenekara. Vezényel
Melles Béla. 12.30: Hirek. 13 20: Pontos időjelzés,
időjárás és vízállásjelentés. 13.30: Ditrói Csibi
József zongorázik. 14: Bertók István, az Operaház tagja énekel zongorakísérettel. 14.40: Hirek.
15: Árfolyamhirek, (piaci árak, élelmiszerárak.
16.15: A rádió diákíélórája. 16.45: Pontos időjelzés, idő járásjelentés, hirek. 17: Sárai Elemér és
cigányzenekara muzsikál. 17.50: öszi horgászat.
Előadás 18.20: Sándor Mária énekel zongorakisérettel 18.45: Dai Nippon. Katona László előadása hanglemezekkel 19.25: Helyszíni kép a jubiláló Nemzeti Színházból. Beszélő vitéz Somogyváry Gyula. 19.40: Ünnpei díszelőadás a Nemzeti
Szinház fennállásának 100. évfordulója alkalmából 21.45: Hirek, időjárásjelentés. 22.10: Zilzer
Ibolyka hegedül, zongorán kiséri Polgár Tibor.
22.40: Dr. Mohácsi Jenő németnyelvű előadása.
23: Hirek német nyelven. 23.05: Farkas .Tóska és
cigányzenekara muzsikál. 0.05: Hirek külföldi magyarok számára.
Budapest TT.
17.55: Sárai Elemér és cigányzenekara muzsikál. 18.20: Német nyelvoktatás. 20.25: Hirek. 20
óra 50: Hanglemezek.
Külföld.
Bécs. 7.30: A gráci városi zenekar. — Boroszló.
10.20: Ünnepi hangverseny. — Deutsohlandsender.
12: Szimfónikus hangverseny tenor és baritonnal.
— Kassa. 5.40: Magyar műsor. —
Lipcse. 7.10:
Dalos, zenés borest.
München. 7.10: Táncest
dalokkal és tréfákkal. — Pozsony. 6: Magyar műsor. — .Varsó. 8: Rádiózenekar,
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dpróhirideférck
Apróhirdetést délután 5
100 % h e r n y ó selyem harisnya
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leheletvékony, apróhlbáa

Gombház

Csekonlcs ucca 3.
b u j l o v d a o t c

'jrirrfrCL
Különbejáratu elegánsan butorozott
szoba
fürdőszobával
kiadó.
Kárász ucca 14, I. 3.
Uj, modern kiilönbejáratu butorozott szoba
kiadó. Fodor u. 12a. —
földszint 2. 3—4 között
megtekinthető.
Szép, uccai szoba, füldőszoba használattal —
azonnal kiadó. Deák F.
ucca 18.
Lépcsőházi bejárattal,
fürdőszobával butorozott szoba kiadó. SzentGyörgy u. 19.
Diszkrét bejáratú butorozott szoba diszting
vált urnák kiadó. Ta
vasz ucca 16b.
Butoroztt szoba fürdő
szoba használattal kiadó. Újszeged, Parajdi
u. 8. Kiss vigadó, bejárattal szemben.
Elegáns különbejáratu
bútorozott szoba fürdőszobával elsejére kiadó Arany János u. !>.,
II. 6.
Fiatalember lakást és
teljes ellátást kap heti
12 pengőért Felhő-ucca
5. szám.
Emeleti magányos szoba bútorozva, v. üresen
kiadó Damjanich u. 7a.
Lépcsőházi, v. kapu
alatti diszkrét bejáratú
kicsi butorozott szobái
keresek „Állandó lakó
1" jeligére a kiadóba.

óráig fogad el a kiadóhivatal

Egyedülálló idős nyugdíjas nőnek Somogyitelep legszebb részén
nyugodt otthont
adok.
VII .u. 324. sz.
Lakás kiadó:
szoba,
konyha, spejz.
Villamoshoz közel. Somogyi
telep II. u. 21. sz.
3 szobás modern lakás
uj épületben novemberré kiadó. Újszeged, Korondi u. 5.
2, 8, 4, 5 szobás modern
LAKASOK
novemberre még kaphatók májusra, lakás
igénylési előjegyzéseket már elfogad a Belvárosi Lakásügyriökség
Dugonics tér 11. Tele
fon 25-47.
Földszintes
3 szobás
uccai modern lakás, elkö>ltö>zés miatt november 15, vagv december
elsejére átadó. Zerge u.
27. szám.
Kiadó azonnal 1 üzlethelyiség és 1 kis sz»
ba Boldogasszony sugárut 59.
Egy üres szoba kiadó
magányosnak, v. házaspárnak. Dr. Boros
József u. 15., földszint
4. sz.

Borpincének vagy műhelynek alkalmas pincehelyiség kiadó. Kazinczy u. 6,
földszint
bal
Egyszobás modern lakás, viz, villany, gázzal azonnalra is kiadó
Bercsényi u. 13.
Raktárhelyiség kiadó
Margit ucca 12. szám
alatt. Érdeklődhetni —
Rottenberg
ügyvéd,
Lőw L. u. 9.
Bérbeadó 2 szobás komfortos udvari lakás, 1
üzlethelyiség, felaggatott téli vágású szalonna eladó, Maros u. 16.

Rózsafüzöszalonban, Oroszlán-u 8. Alakitások és tisztitások
Tanulónak könyvkötészetbe jobb házból való
fiút, vágy leányt felvesz Wellisiz
Lajos
Arany János u. 11.
IlMPflUER SÁNDOR

utódánál olcsó kalapok rak
táron. Tiasztit, fest, javít
legjufcányvabb árért
tízesed, Fodor-nooa 20.

Otthoni

munha

viszonylag csekély befektetéssel havi 120 P
kereseti lehetőség bárkinek. Állandó foglalkoztatás garantálva. —
\nyagot szállítjuk, kész
árut átvesszük. Kérjen
prospektust.
Phoentx
Körkötőüzem Kft. Budapest VIII., Kisfaludykőz 3—5. sz. (Válaszbé
lyeg)
Nyugdíjas állást kaphat 18 életévét
betöltött, legalább 4 középiskolát végzett fiatalember. Érdeklődni Csz
ucca 14.

Bejárónő azonnalra fel
vétetik. Jelentkezés —•
hétköznap délelőtt 10—
12, d. u. 5—6, vasárnap
csak délelőtt 10—12-ig
Petőfi sugárut 9, fogorvosi rendelőben.
Megbízható bejárónőt
keresek l-re, rövid délelőtti elfoglaltságra. —
Bartos könvvkereskedés.
Bejárónő felvétetik Felhő u. lb.
Mindenest jó bizonyítvánnyal felveszek azonnalra. vagy l-re. Esetleg bejárót Kormányos
ucca 16. Jelentkezés 8—
10-igFjiatal mindenes 'főzőnö éves bizonyitványnyál l-re állást keres.
Vigh Eszter Horthy M.i
ucca 12.. II. 5.
Mindenes
felvétetik
Lusztig Ernő Attila u4. sz.

SZÜLETETT NÉMET
tanárnő gyönyörű kíej-r
téssel sikeresen Unit,
Maros u. 15. sz.

Kétszoba, konyhás emeleti
LAKAS
Uj-tér 2. szám alatt november l-re kiadó. Érdeklődni Back-malom,
Alsótiszapart 3.

Kifutó leányt keres —
Bunford kötődé, Dugonics tér 2.

OKLEVELES ZONGORATANÁRNÖ
még néhány növendékei
vállal. Gyors haladás,
Maros ucca 15.

Fiatal kifutót könnyű
munkára felvesz Fekete, Kálvária ucca 24.

adok sikerrel Széchenyi
tér 9., virágüzlet.

Takaritásért
lakást
adok. Lusztig Ernő, Attila u. 4.

Szereléshez esetleg hömüvesmunkához
értő
gyermektelen házaspár
házmesternek felvétetik
— Jelentkezni Piispöku. 12a, háztulajdonosnál.

Sarok
üzlethelyiség,
szoba kanvhás lakás
nov. l-re kiadó Uiszeged, Kállay-fasor 18.

V

— J 4/4

Egy erősebb fiu állandó gyári
kisegítőink
azonnalra
felvétetik.
Hungária szikvizgyár,
Jósika u. 27.

kárpitos

Ügyes kerékpárosni tudó kifutólányt azonnalra felvesz a Dugonicstéri saj'tüzlet.

S Z A R S Z NáNDOU

Női szabósághoz tanulólánv felvétetik Kelemen u. 11, I. 5.

m e g b í z h a t ó

Szeded Orosztan n. 8.

Klauzál tér 3 sz. a. az
I. emeleten 5
szobás
komfortos lakás azonnal bérbevehető.

FUző, melltarló
és gógyhaskölőy
különlegességek

Fiatal fűszeres segéd,
vagy jobb kifutó felvételik Szent György u. 1.
Tanulóleány felvétetik
Wigner Mihályné sza
lanjába Oroszlán u. 6.
Kifutót kerékpárral felveszünk. Hétfőn déüután 3. Berlini körút 3.,
I. em.
Könyvelésben többéves
gyakorlatom van, állást
keresek azonnalra „Jö
munkás" jeligére.
Magányos házaspár takaritásért
liázmestpri
állást kaphat, lakást,
fűtés világítással. Újszeged, Alsókikötősor
10. sz.
Házmester nov. l-re felvétetik. Polgár u. 21b.

Intelligens, jó megjelenésű keresztény urileány vagy asszony, ki
széleskörű ismeretséggel bir, félnapi elfog
laltsággal állást kaphat. Lehetőleg fénykép
pel ellátott levelek —
„Előkelő üzlet" jeligére a kiadóba.
Tanuló leányok' felvétetnek- Cser Erzsi női
divat termében, Petőh
Sándor sugárut 46. sz.

ILáUilOAiÜSÍ

Angol órákat
GÉPJÁRMÜKEZELÖ
képző tanfolyamon kis
képzés felelősség mel*
lett a
legjutányosabU
áron Müller Béla. Vas
dász ucca 1. Tel 28-40,

Qpr^ref

Ha r e k e d t ,
vagy meghűlt
GERGELY-féle
k a k u k f i i c u k o r k á t
szopogasson. Ize kitűnő, hatása biztos. A készítőnél, G E R G E L Y
gyógyszerésznél kapható, Kossuth Lajos sugárut és Nagykörút sarok.

Csokrok,
Koszorúk.

nagy választókban,

olosón

Szász A m á l i a

virágüzletében
d'óohenyi-iór 9. Zaótór-bi,

Használt kály.iák és
ablakok eladók Gyöngytyúk ucca 1.

Gyermek mellé mindenes leányt keresek. Kósa, Polgár u. 17.

Belváros forgalmas ut•vonalán régi bevezetett
füszerüzlet eladó. Érd.i
V. Csanády, Kereskedők Szikvizgyára, Kálvária ucca.

Mindenes főzőnö jóbizonyitvánnyal felvétetik l-re. Fodor, Polgái
u. 23. j

Alapbetönozáshoz való
törmelék
mázsánként
1.50 P kapható. -Volt
szerb internátusnáL

aPjaímaioU

<5 D É L M A G Y A R O R S Z Á G

iSINGER -fóle bit-

Gyönyörű két darab
kis pulik. 4 hetesek, el
adó. Felsőtisza part 17,
földszint 3 ajtó.

Kedd,

1937. október 232.

2 éves gyökeres kövidinka. 1 éves gyökeres
amerikai vad és Afusz
Ali szőlővesszők eladók Ilegyesi Reményucca 22.

ELADÓ
Hirdetjük, é t
Klebelsberg telep elején egv
háromszobás
be is
liard jó dákókkal és
magánház 574 négyszög
jó golyókkal a játékobizonyltjuk,
öl nagy gyümölcsössel.
soknak örömet, a tuhogy nálunk
Selyem pincsit vagy
Megfelelő mellékhelyilajdonosnak
örömön
törpe orosz spiccet, —
legolcsóbbak
ségek és villanyvilágíkivül jövedelmet is je- szukát, 8 hetestől 3 hóRövid perzsa bunda el- tás van a házban. Kela gyapfulonalak
lent.
naposig megvételre keadó Bálint szűcs, Köllő garancia esetén kedSINGER ANTAL'ÉS FlA
resek.
„Szobatiszta"
csey u. 8.
vező fizetési feltételek.
jeligére a kiadóba.
ón lAonrvÁDA e7rerA
már
-ért
Eladó jókarban levő Bővebbet Petőfi Sándor
PUspökbazár
Kuvasz kutyák eladók.
varrógép csónakos 20 sugárut 13. Molnár fanagyon szépet kap a
telepen.
233
Tudakozódni Rókusi f.
pengőért és egy férfi
földek 41. sz.
télikabát középalakra. Eladó 5 lánc prima sző Csinos, kellemes, intelRo«snth Lalos s.-ut 34.
fehércégtóbiás
ligens, anyagilag fügKossuth ti. 21.
lő lengyelkápolnai ál- getlen urinővel szerelFehérzománcos salgóÉPÜLETBONTÁSTÓL
lomás mellett. Tud. —
nék megismerkedni szó
tarjáni Perpetuum káiy
fák. aitók, ablakok, taFödi Vilmos, Lengyelrakozás céljából. „Jóha eladó. Terem fiUésrc
karéktiizhelyek, kályhák
tTH
kápolna 342. Tagy Sze- barát" jeligére.
is alkalmas. Mikszáth
Balkaros cipész gép ct
stb olcsón eladók." —
K. u. 12.
adó Vitéz u. 29.
Ház eladó Ilona u. 3. ged, Deák F. u. 2, fúBajza ucca 7, délutász.: massziv
emeletes szerüzlet.
nonként.
308 Nagy Meteor
kályha, Rézcsőágy remek, hasz
kövezett uccába.
Ház
adómentes gyüüzlethelyiségbe alkal- nálva nem volt, szccsZONGORÁK
mölcsössel Kecskéste
nagykörutxal
pianinók, hurmóniumok mas, eladó. Oroszlán u. kavágó oladó SzatyVidéki
házias leány
jobboldal.
nagy választékban rész- 6 szám.
maz u. 15., földszint 3. levő teljesen adómentes lep, II. 34.
férjhez menne ingatlan,
ucca frontos 3 szobás Huszta.
letfizetésre is kaphatók
Faiskolához, palántá- Eladó: karikabajós női
vagy készpénz hozo"
előszobás magánházam
Olcsó bérlet. Dr. Sebők
mánnyal, nyugdijképes,
Ferencné zongoraraktá- záshoz feleskertészt ke- varrógép Mars-tér 4., 8000 pengőért eladom
resek, hálószobabutor, Geiszernél.
v. biztos jövőjű 34—40
*JÍO
Megbízottam DARÓC2Y
ra. Szeged, Petőfi Sán
sírkeresztek eladók. —
éves józan életű em, „ ^ m
ingatlanirodája Mik.
dor sugárut 13.
Eladó mindent termő száth K-ucca 21., teieZoltán ucca tizenhét.
Biztos egzisztenciával berhez „Vidéki" jeligé20 kat. hold szántóföla,
rendelkező. 35 éves, ön- re a kiadóhivatalba.
Három drb. cscrépkály
berendezést ke- kevés pénzzel átvehető, fon 38-60.
hibáján kivül
flvált
ha eladó. Megtekinthe- Trafik
resek. 2 m stelázsit és
Ügynököt díjazok, Keférfi vagyok, ezúton keFIGYELEM!
tő Nagy István
kály- üveges
pultot. Kossuth reszt u. 27.
Nagykörutnál, csatot - resek magamhoz illő,
hásnál, Somogyi u. 15. L. sugárut 39. Trafik.
özvegy
názott uccában lcyő — elvált vagv
Eladó
jókarban
levő
asszony
ismeretségét
HYPNOT IZMUS
Barna női BÖRCSIZMA Használt ajtók és ablamassziv bérházam 2200
kontraflékes
*rős
férfi
házasság céljából. —
kezelésben jártas úri37. szám. kitűnő álla
kok, válaszfalak nagy kerékpár Mars tér 18., pengő évi jövedelemmel
ember levelét
kérem
pótban sámfával együtt
17.000
pengőért el- Csak teljes cimü leveválasztékban kaphatók. Ipacs.
„Illő honorárium" jel*
eladó. Somogyi u. 22. Uj tér 3.
adom. Megbízottam Da- lekre válaszolok. Diszkréció biztosítva, gvcigére a kiadóba.
emelet jobb ~
325
róezv
ingatlanirodája.
Szép mintájú uj. toron
rek nem akadály. LeJók a rbnn levő nagy — túli szőnyegek jutányos Mikszáth K.-u. 21; televelet „35 éves" jeligé- Útlevelekre
Tolytonégő kályha 3—4 szabógépet veszek. Cim
áron eladók. Valéria- fon 38-60.
re a kiadóba.
szoba fűtésére (hibátSuttka János, Váradi- tér 3., földszint bal.
szerb, román, cseh stb.
Újszegeden Főfasor 49.
lan. nagyon szép) el- u. 33.
vízumot 2 P 50 l-ért. 24
Eddig teljesen vissza- óra alatt garancia melsz. teleknek Balfasor
adó. Bánomkertsor 7.
Kisméretű forgós vagy
browningot felőli része 300 négy- vonultan éltem a világ- lett megszerzem vidékit
Szobanövények, porszi- automata
VILÁGÍTSON
szögöl gvümölcsös 4 tól. Ismeretség hijján,
engedélyestőS vennék,
vógép, szekrénykoffer,
is vállalok. L A Z A R
150 gvertvafénvü
ezúton keresem komoly iroda: Attila u. 5
szabóasztal, Írógép, há- U. o. egv kis menetor- helyiségből álló egysze
2
MAXIM »
szándékkal,
igen
jóinóriibb
lakóházzal,
vilsós
vasesztergapad
elzi telefon eladó. KálváGRÜNFELD FERENC
lámpával 27 óráig egy ria u. 8.
lanyal, artézi
vízzel, módu keresztény úrinő
adó. Petőfi Sándor suliter petróleummal.
ismeretségét
25—32 ker ügynökség és bizokedvező fizetési feltétegárut 27., Fekete.
Párisi
Kiadó két csőágv réz
lekkel eladó. Skultéty évesig. Teljes bizaiom- mányi raktár
FŐZZÖN
körút 36a. szám a. válVennék
középmagas Rudolf tér 6.
diszitéssel. férec'mentea
mai közölheti óimét. —
"Ardolux Phoebus ben„Abszolút úriembernek" lal gyári képviseletet,
zin gázfözüvel, egyhó- Petőfi sugárut 37a, ka alakra egy karpaszovas,
gép. olaj éa
mányos extra zubbonvt Ház eladó, esetleg ven- kiadóba.
napi reggelt, ebéd P pu alatt balra.
vegyi szakmában, meHajós u. 4. a.
2.45-be kerül. Bemutatdéglővel, tekepálya és
zőgazdasági
magvakja Galiba József mű- Éneklő kanári madarak
nyári helyiséggel a bel- Disztingvált fiatal úri- ban. Raktárában elhenő, asszonv ismeretséeladók. Megtekinthető Használt, jó állapotban városban," kövezett ucszerész, Kossuth Lajos
lyez és értékesit mezőlevő sezlont keresek
gét keresem
„Pajtás
köznapokon hármikoi.
sugárut 6.
megvételre. Kigvó u. 1., cában. Érdeklődni lehet ság" jeligére.
gazdasági terménveket
Somogyi u. 15.
Móra u. 5a., vendéglőtrafik.
és különféle árukat.
ben.
Bagolyvárból
Keresek egv ió pulit,
Intelligens leánnyal lc
VIRÁGÜZLETEMET
Egy szép vitrin eladó
Farkas kutya találtaBerlini körút 6. sz.
veleznék. „Illatszertár"
áthelyeztem, SzéchenyiTisza Lajos körút 38. ALKALMI OLCSÓ
tott piros nvak&zijfjal,
jeligére.
HAZVÉTELEK!
tér 8. szám alá, Jerriey
Tud.: házmesternél.
igazolt tulajdonos átKályhák és lécfegyveUj, adómentes, 3 szoveheti Attila u. 5. sz.
házban.
Kérném
a
rek eladók. Uiszeged,
Független
asszony
kobás komfortos
kertes
~bőrkabát
jó vevőim további párt- Tasnádi u. 9. alatt. festését és javítását családi ház Boldogasz- moly ismeretséget köt- Jutalomban részesítem,
fogását. Koszorúk leg- Vámház mellet.
szakszerűen vállalunk szonv sugárutnál 17.000 ne egy jobb férfivel
aki látta, hogy ki vitte
olcsóbban.
Csonkáné,
jótállás
mellett.
Elek P. Uj. adómentes 4 szo- „Elvált asszony" jeli* ki a kapumon a nagyNacv
mángorló,
Váposz
Zsuzsi néni.
bás, komfortos kertes gére a kiadóba.
teknőt. Párisi kőrút 20,
tagvalu, felvonócsiga. Gyula Tavasz u. 8.
családi ház körúton be
háztulajdonos.
Korrekt
úriember
szóJókarban lévő
háló, 8 méter vascső eladó
IIegvvidéki
lül 18000 P. Uj, arló- rakozásból keresi iobb
Vadász. Zárda n. 20.
ebédlő, szalongarnitura
HECSEDLI
mtntes, emeletes bér- nő
Párisi
„Disz
csillárok, söberl ágv,
frissen főzve kapható. ház 5 lakással Botdoff- krétismeretségét.
tokarban
ORAFOLOGUSNÖ.
40".
jégszekrény és még sok
Cim: Könwes lisztüz- asszonv sugárutnál 22
Csodákat beszélnek tumás eladó. Béke ucca levő finom télikabát 11 let, Kigyó u. 3.
ezer
P.
Szép.
emeletes
Fügcrfctlen
trafikosné
dásáról. Sok ezer ember
éves fiu részére, kabát
6 sz.
üzleti bérház,
pince,
megismerkedne egy kocsaládi
boldogságát,
8 éves loány
részére.
TRAFIKNAK
kertes,
Kossuth
Laios
molyabb nvugdijással
nnyagi helyzetét men11 és 16 éves leányokbőrkabátok
való
bódét,
fürdőkabint
sugárut.
20.000
P
Du..Aki szereti az ott- tette meg. Kálvária u
legújabb (angol) sza- nak való csinos táncra
megvételre
keresek. gonics térnél
bérház hont" jeligére kiadóba
2. (9-11, 5—7 közt.)
bással; bőrkabátok ja- hák eladók. Érdeklődni Kálvária ti. 36—1. Sza- modern lakásokkal 32
vítása, festése vízhat- Horthy Miklós u. 11.1. bó.
ezer
P.
Tisza
Lajos
lan bőrpuhító fetsékkel em. 6. nitó, d. e. 9 és
körnton beliil emeletes
345
M i n d e n uj k ö n y v e t
készülnek. .Csordás bör- 11 között.
Kávénörkölőt
nagyot üzleti bérház 40000 P.
elolvashat, h a b e •
ruhnkészitőmcsler Saj- Zsibérnariál eladni, ven- keresünk
megvételre
Kettőemcletes modern
I r a t k o z i k
a
ka-ucea 11 sz a. KczHorváth Testvérek Szé- bérház 10 modern 2. 3.
ni akar. keresse fel
Ivüfestés 1.20 P.
4 szobás
lakásokkal
DÉLMAGYARORSZÁG
Csongrádit
Vidra uc- chenyi-tér 13.
alkalmi vétel. 65000 P.
kői csőnk OnyvlárAba
ca 3. Padlásholmit maTolókocsi önhaitós meg, Háromemeletes modern
Sajátterméeü
gas áron veszek.
vételre kerestetik —
belvárosi bérház 12 mobor
Angoranvulak minden el
„Rokkant" jeligére ki- dern lakással, alkalmi
literrnkint olcsón kapvétel, 100 000 P. Alkalható Szentháromság u. fulladható árért eladók adóba.
mi vételek vásárolha38.
316 Cserzy Mihály u. 15.
Egv jókarban levő má
tók MÉZERNÉ
F. M.
Alig linvznált negyveEladó 2 antik diófa- zsát veszek 500 kg-tói iroda által, Horthv MGvörgy u. 2. (Kultúrpalotánál)
nes fu/os magas cipő szekrény-. férfi télika- 1000-ig Bitó
eladó Korona ucca 11 bát. Bercsényi u. 13.
Szent Islváu tér 8.
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