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Előtérbe került a magyar revizió! 
A londoni uj béketerv alapián indulnak meg 

az uj tárgyalások Csehszlovákia sorsáról 
Mussolini trieszti beszéde és a magyar revíziós 

kiáltvány visszhangja 

Az egész Európában óriási izgalomban telt el 

a vasárnap, amelynek kiemelkedő eseménye két-

ségtelenül Mussolini nagy trieszti beszéde cs az 

angol—francia miniszterek londoni tanácskozása 

volt. 

Az olasz miniszterelnök százezres tömeg előtt 

mondotta el nagy érdeklődéssel várt beszédét 

Triesztben. Bevezetőben Trieszt történelméről szó-

lott, majd a külpolitikai hejyzettel kapcsolatosan 

beszélt a berlin—római tengelyről és arról a baráti 

érzelemről, amely az ojaszokat a magyarok, a 

lengyelek és a második számú mozaikállam többi 

nemzetisége iránt eltölti. I 

— Abban a kérdésben — mondotta Mussolini 

— , amely jelenleg Európát felkavarja, a meg-

oldás csak egy lehet: , 

népszavazások' 

Népszavazás minden nemzetség számára, amely 

azt kívánja és amelyet arra kényszeritettek, hogy 

abban az államban éljen, amely a nagy Cseh-

szlovákia lett volna s amely most kimutatta, hogy 

szervi hibában szenved. 

Kijelentette, ha el akarjuk kerülni a zűrzavart és 

a bonyodalmakat, 

gyorsan kell cselekedni. 

A gyors cselekvés ' szükségességét érzi az angol 

miniszterelnök is. Minden késedelem, amely hát-

rá'tathatja a megoldást, végzetes összeütközéshez 

vezethet. 

— Mi azt kívánjuk — Hangoztatta Mussolini 

— , hogy ezekben az utolsó órákban sikerüljön 

megtalálni a békés megoldást. Ha ez nem le-

het éges, az esetleges viszálgt szigeteljék cl. Ha 

pedig cz nem igy történnék és Prága mellett és 

Prága ellen egyetemes viszály törne ki, akkor 

tudja meg mindenki, hogy 

Olaszország már választott. 

hogy ebben az esetben hová áll. 

Ezután az olasz faji kérdésről neszéit Mussolini 

Cs ennek során kijelentette, azokkal az olasz ál-

lampolgárságú zsidókkal szemben, akiknek elvi-

tathatatlan katonai, vagy polgári érdemeik vannak, 

n Megértésről cs igazságszeretetről tesznek tanúsá-

got. A többieket cl kell különíteni. 

A százezres tömeg lelkesen megéljenezte Mus-

solinit. 

Mussolini kedden 
ismét besxél 

Rónia, gzeptember 19. M u s s o l i n i mi-
niszterelnök udinei látogatása alkalmával ked-
den délután ismét beszédet mond. Valamenv-
nvi olasz rádióállomás közvetíti. 

"Prágáért 
vagy Prága ellen 

A Giornale cti Ital in Mussolini beszédével kao-

csolatban többi között a k;ve;közöket ir|a: 

— Olaszország végleges és radikális megoldást, 

tehát a sebészeti megoldást akarja. London és 

Páris tudja, hogy Olaszország kész Németország 

mellett fegyvert fogni, ha valósággá válnék az 

európai összetűzés őrülete akörül a lehetetlen té-

ma körül: Prágáért, vagy Prága ellen. 

A Tribuna teljes határozottsággal állást foglal a 

népszavazási megoldás mellett és hangoztatja, 

hogy 

azokna ka területeknek, amelyeken 
ncm cseh nemzetiségű lakosság 
lukik, vissza kell térniök az eredeti 

hazához. 

Ebből a szempontból pedig a népszavazás látszik 

a legcélszerűbb megoldásnak. Nagy meglepetéssel 

kell fogadni a francia jelentést a londoni angol— 

francia tanácskozások eredményéről, amely sze-

rint a franciák hajlandók volnának belemenni) 

abba, hogy a szudétanémet területet visszaadják 

Németországnak, de elvetik a népszavazási meg-

oldást. A franciák tehát hajlandók lenyelni a né-

met békát, de szembehelyezkedne 1: a lengyel cs 

magyar kívánságokkal, ráadásul nemzetközi biz-

tosítékot kívánnak Csehország számára és ebben 

elgondolásuk szerint Magyarország és Lengyelor-

szág is résztvenne. Ez az álláspont nem felel iucg 

az igazságosság legelemibb követelményeinek sem. 

A kérdés ma még tárgyalás alatt ál| és éppen 

ezért remélni kell, hogy az igazság érzete min-

denütt felülkerekedik. 

Mussolini trieszti beszéde nagy figyelmet keltelt 

Parisban. 

Nyilvánvalóvá tette, hogy európai összetűzés esetén 

Olaszország Németország mellett sorakoznék fel. 

A Figaro figyelmeztet arra, hogy Mussolini a 

magyar követelései: bajnokaként lepett fel és le-

hetséges, hogy csak abban az esetben lesz haj-

landó a semlegesített Cschországért vállalni a 
nagyhatalmi jótállást, ha a magyar kisebbség a 

szudétanénictscggcl egyenlő elbánásban részesülj 

A revíziós kiáltvány visszhangja 
Budapest, szeptember 19. A külföldről érkező 

jelentések szerint óriási visszhangja volt annak a 

kiáltványnak, amelyet a magyar Revíziós Liga 

elnöksége a világ közvéleményéhez intézett. Ha-

sonló nagy figyelmet szenteltek az öt európai 

nagyhatalom miniszterelnökének küldött sürgö-

nyöknek is. 

A nemzetközi sajtó nagy érdeklődéssel fogad-

ta és részielcsen ismertette a magyar közvélemény 

megmozdulását. Valamennyi olasz lap első oldalon 

teljes szövegében közölte a sürgöny tartalmát cs 

feltűnően aláhúzták a kiáltvány jelentőségét. 

A francia sajtó szintén előkelő helyen foglalko-

zik a magyar társadalom megnyilvánulásával. 

Hasonlóan a német sajtó is, élén a Völkischer 

Beobachtcrrel, bőségesen tárgyalja a magyarság 

kiáltványát az önrendelkezési jog mellett. Angliá-

ban feltűnést keltett a kiáltvány. A Daily Mail 

egész terjedelmében közli a magyarság szózatát. 

A kiáltvány és sürgönyök publicitását nagyban 

fokozta, hogy a legnagyobb külföldi angol, olasz 

rádióállomások szintén beszámoltak róluk. 

Népszavazás helyeit határkiigazítás 
London, szeptember 19. Az angol kormány 

valamennyi tagjának részvételével minisz-
tertanácsot tartottak, hogv meghallgassák 
Chamberlain miniszterelnök ismertetését a 

tegnapi angol-francia tárgyalások eredmé-
nyéről. A kabinet tagjai néhány perccel egy 
óra után hagyták cl a Downing Streetet. 

Londoni jelentések szerint a miniszterta-
nács teljes mértékben jóváhagyta azt a poli-
tikát, amelyben az angol és a francia minisz-
terek a tegnapi tanácskozás során megálla-
podtak. 

A Reuter-Iroda értesülése szerint a tanács-
kozáson 

elejtették a népszavazás gondola-
tát és a létrejött megállapodási 

terv, a határoknak újból való ki-
jelölésének terven alapszik. 

Ezt részletesen csak akkor hozzák nyilvá-
nosságra, ha azt a cseh kormány letár-
gyalta. 

A Havas-Iroda jelentése szerint a London-
ban kidolgozott terveket a prágai angol és 
francia követ közli hivatalosan B e n e s el-
nökkel. Utána a prágai kormány politikai 
miniszterei Benes elnökletével tanácskozásra 
ülnek össze. A tanácskozáson a nemzetközi 
helyzet jelenlegi állásával foglalkoznak, vala-
mint az abból levonandó következményekkel. 

Hir szerint G h a ni b e r 1 a i n miniszter-
elnök szerdán utazik újra Németországba. 

A párisi államtanács 
Párisban hétfőn délelőtt államtanácsot tar- I Iák ki: 

tottak Lebrun köztársasági elnök elnöklete- ' 

vei 
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ullawtauuurói a. következő közlési ad- I 
Az államtanácson Daladier minisz-

terelnök és Bonnet külügyminiszter. 



Az uj évad nugy zenei eseménye! 

A NYUGAT LANYA 
Jeinrttp Mc. Doni ld ' és t'ddy Nelson 

péntek Belvárosi. 

beszámolt a londoni tárgyalásokról és 
azokról a feltételekről, amelyek melleit 
a megállapodás az angol kormánnyal 

létrejött. Az ál lamtanács egyhangúlag 
helyeselte Daladier miniszterelnök elő-
terjesztését és magatartását, valamint 
az angol kormánnyal egyetértésben 
megállapított megoldási terveket." 

Bonnet külügyminiszter a minisztertanács 
után fogadta 0 s u c z k i párisi cseh követet. 
A külügyminiszter tájékoztatta a Londonban 
lefolyt megbeszélésekről. 

Világtörténelmi tanácskozás Londonban 
Vasárnap délelőtt világtörténelmi tanácskozás 

kezdődött Londonban, a Downing-stneeten. A ta-

nácskozásra Londonba repült Daladier francia mi-

niszterelnök és Bonnet külügyminiszter. Angol 

részről Chamberlain miniszterelnök, lord Halifax 

külügyminiszter, Sir Sámuel Hoare belügyminisz-

ter, Sir John Simon pénzügyminiszter és Sir Ró-

bert Wansiltart, az angol kormány első diplomá-

ciai tanácsadója volt részt a tanácskozáson. 

A tanácskozások délelőtt 11 órakor kezdődtek 

és rövid megszakításokkal éjfélig tartottak. 

A francia miniszterek az angol miniszterelnök-

ségi palotát éjfél után hagyták el. A francia nagy-

követségen Daladierro várakozó ujságirók előtt a 

francia miniszterelnök a kővetkezőket mondta: 

— Nagyon sajnálom, hogy csak keveset mond-

hatok önöknek. Nein beszélhetek arról, ami ma 

történt, mert köt Chamberlainnak adott becsület-

szavain. 

örvendetes cscm'cny, Kogy 

Benes levele 
Londonban a vasárnap éjszakai órákban vált 

ismeretessé, hogy a londoni cseh követség titkára 

levelet adott át Chamberlainnak és Daladiernck. 

A két levél tartalma nem ismeretes, a beavatot-

tak szerint azonban a levélben Benes kifejtette 

álláspontját a népcsoportok kérdésében és a meg-

oldási lehetőségek tekintetében, hangoztatva, hogy 

eddigi álláspontját minden tekintetben fentartja. 

A prágai kormány nem vehet részt semmiféle 

olyan tanácskozáshan — irja Benes levelében —, 

amelynek alapelveit és főbb pontjait meghallga-

tása né'kül szögezték le. 

György király Londonban 
György király windsori kastélyából hétfőn reg-

gel visszaérkezett Londonba és a Buckingham-palo-

tába ment. Itt várta be a minisztertanács ered-

ményét. 

Londonban előtérbe került a magyar 
kérdés is. 

A „News Chronicle" Magyar aggodalmak 
cimmel a lap első oldalán közölt cikket, 
amelyben ismerteti az azonos elbánást igény-
lő magyar álláspontot. 

A Times dunai levelezője jelentette Buda-
pestről: A magyar korynány kijelentette, 
l#)gy rendithetetlenül ellenezné a csehszlo-
vák válság olyan megoldását, amely a szu-
détákat Németországnak visszaadná, de 
nem adná vissza a magyar kisebbséget Ma-

gyarországnak. 

A „Sunday Times" közölte, Hogy Buda-
pesten kiadták a Magyar Revíziós Liga ki-
áltványát, amelyben önrendelkezési jogot 
követel a csehszlovákiai magyar területek 
számára. A lap szerint Magyarország köve-
teli, hogy a szudétanémeteknek adandó en-
gedményeket adják meg a magyar kisebb-
ségnek is. 
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Prága, szeptember 19. A kormánykörök, külö-

nösen a jobboldali pártok az angol—francia terv 

elfogadása mellett foglalnak állást, azonban a 

szélsőbaloldaliak azok elfogadása ellen vannak. 

Hivatalos körök ncm nyilatkoznak cz ügyben. Az 

érdeklődő külföldi ujságiróknak azt mondják, 

hogy már crak módszerekről van szó. 

Ugyancsak ebből a körökből származó hirek 

szerint a tanácskozás nem fog elhúzódni. A dön-

tést még az éjszaka folyamán hozzák meg és ezt 

közlik Londonnal és Párissal, de Prágában nem 

hozzák nyilvánosságra. 

A kormány ujabb felhívás utján bizalmat kér 

a néptől és hangoztatja, hogy a döntés Benes és 

Hodzsa legutóbbi nyila.kozatónak szellemében fog 

megtörténni. 

Az angol-francia megegyezés ívrét 
mélységes csüggedéssel fogadták Prágában 

London, szeptember 19. A Reuter Iroda berlini 

levelezője szerint Chamberlain második német-

országi látogatására szerda előtt ncm kerülhet sor. 

Valószir.ünok tartják, hogy második útjára nagyobb 

személyzet kiséri el. 

Genfben a Reuter .Iroda levelezője szerint az 

angol—francia egyezményt megelégedéssel üdvö-

zölték. Népszövetségi körök dicsérik Chamberlain 

eljárását és hangoztatják, hogy a franciák nagy 
engedményt tesznek azzal, ha Csehország senv-

le.gesité3C cHenébcn lemondalak szövetségesükről. 
A Reuter Iroda szerint Prágában az az álta-

lános benyomás uralkodik, hogy francia szövetsé-

gese. cserben hagyta a csehszlovák ál'amot. Bi-

zonyos körök azt hangsúlyozzák: meni engedhe-
tünk. Iwcban kell elbuknunk«. 

Dc La Croix prágai francia követ és 
Newton prágui angol követ a kora 
délutáni órákban együttes látogatást 
tett B c n e s köztársasági elnöknél. A 
közös látogatás célja nyilván az volt, 
hogy átadják a cseh kormánynak a 
londoni javaslatok szövegét. 

Délután 4 órakor H o d z s a elnök-
lésével a koalíció pártok parlamenti ál-
landó bizottsága értekezletre ült össze, 
hogy meghallgassa a miniszterelnök 
beszámolóját a helyzetről. 

A $tar je enti Prágából, hogy 

Prágában mélységes csüggedés 

követte azokat a híreket, hogy Anglia és Francia-

ország Németországnak akarja átadni a szudéta-
német területek bizonyos részét. Az emberek elein-
te nem is akarták az ilyen döntést lehetségesnek 
tartani. 

Ossutzky párisi cseh követ, amikor Bonnet kül* 
ügyminisztertöt távozott, könnyes szemmel igy 
kiáltott fel: 

— Meghallgatasa nélkül itélté kel haza* 
matl 

t 

Allamtan ács 
Prága, szeptember 19. A cseh kormán} 

ma délután 4 órakor B e n e s elnökletével 
államtanácsra ült össze. 

Az államtanács este 8 óra tájban ért vé-
get. A kiszivárgott hirek szerint Benes is-
mertette a kormány tagjaival az angol és 
francia kibontakozási terveket, utána hosz-
szabb eszmecsere következett. 

Cseh jól értesült helyen megerősítik azt aa 
értesülést, hogy a kormány felvilágosításo-
kat kért Londontól és Paristól. 

A lapok bizalmas utasítást kaptak, hogy 
tartózkodjanak mindennemű támadástól aw 
angol és francia kormánnyal szemben. 

Az alkotmány alapján összehívott állandó 
bizottság ülésén H o d z s a a következő nyi-
latkozatot tette: 

— A brit és a francia kormány képviselői 
tanácskozása során létrejött eredmény már 
diplomáciai tárgyalások alapját alkotja. Á 
cseh kormány a kérdést a legteljesebb ko-
molysággal tárgyalja. 

Elkészült 
a cseh választervezet 

London, szeptember 19. A Reuter-iroda ér* 
tesülése szerint Prágában a cseh miniszter-
tanács elkészítette az Angliának és Francia-
országnak szóló tervezetét. 

Kivételes rendelkezések 

A prágai kormány vasárnapra virradóra 
kivételes rendelkezéseket léptetett életbe aa 
egész köztársaság területén. A kivételes ren-
delkezést kiterjesztették a személyes sza-
badságra, a lakás szentségének jogára, a 
levéltitokra, a gyülekezési jogra és a sajtó-
szabadságra. 

Hodzsa: 
Nem kell népszavazás 

Prága, szeptember 19. Hodzsa "Milán 
csehszlovák miniszterelnök vasárnnp rádió-
beszédet mondott ,amelyben szembehelyez-
kedett a népszavazás gondolatával. Hangoz-
tatta a csehszlovák miniszterelnök, a prágai 
kormány mindent elkövet, hogv létrehozza 
a kiengesztelődést a németek és a csehek' 
között. A megbék lésn keszeritne már ked-
vező jelei mutatkoztak, amikor drámai for-
dulut következett be, amely szétrombolta a 
jó kilátásokat. Szerinte nem jogosult a kül-
föld szemrehányása a kormány tulerélyes 
fellépése miatt. Szerinte ncm hozná meg a 
népszavazás a probléma megoldását. A nép-
szavazás gondolata azért is elfogadhatatlan, 
mert rövid idő múlva ez a pioblétvm másutt 
is időszerűvé'válna. 

Megalakult a szudéía-
légió 

Drezda, szeptember 19. Megalakult Hen-
lein Konrád szudétanémet légiója, amely 
négy részre oszlik és amely 40 ezer főből 
áll. Henlein kiáltványában fehivást inté-
zett a szudétanémetekhez. IIango2talja, hogy 
a felszabadulás órája közeledik. 

— Ne csüggedjetek, hanem tartsatok- ki, 
ellenállásra feleljetek ellenállással — hang-
zik a kiáltvány. 

£ittqui jelentés arról számol be, hogy 
Grottau közelében 

cseh katonák géppuskával lőttek a 
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határon átmenekülni akaró szudéta-
németekre, 

okik között sok asszony és gyermek volt. 
Két asszony és három gyermek megsebesült. 
A cseh katonák még akkor is lőttek, ami-
kor a menekültek már német területen vol-
tak. 

A menekültek özönlése Németországba 
egyre tart. A kiadott hivatalos jelentés sze-
rint szombat estig a felállított menekült tá-
borokban már 84 ezer menekültet helyeztek 
cl. 

A Léva melletti Szent János-pusztáról több 

szlovák katona át akart szökni Magyarországra. A 

csehek rájuk lőttek, egyet agyonlőttek és egyet 

elfogtak és ugy megvertek, hogy a halállal vivődik. 

Lóri Tibor gaUintai fiafal magyart a katonaság 

állitó'agos szökési kísérlete miatt Agyonlőttek. 

A rutének is önrendel-
kezési jogot követelnek 

Ungvár, szeptember 19. A rutén pártok meg-

szakították a tárgyalásokat a prágai kormánnyal, 

mert a tárgyalások semmi eredménnyel sem biz-

tatnak. A nemzeti párt röpcédulákat terjeszt, 

amelyeken népszavazást ős önrendelkezési jogot 

követel. 

A csch csendőrség prágai utasításra sok rutént 

letartóztatott. A letartóztatások a lakosság köré-

ben nyugtalanságot keltettek. 

A tót néppárt követelései 

Pozsony, szeptember 19. Dr. T i s o n kép-
viselő elnökletével a szlovák néppárt parla-
menti uniója hétfőn tanácskozást tartott. A 
tanácskozásokon a néppárt a következő kö-
veteléseket fogalmazta meg: 

1. a szlovák nép és a szlovák nyelv jelle-
gének tiszteletben tartása, 

2. a szlovák kérdés azonnali és végérvé-
nyes megoldása, a pittsburgi s/erződés és a 
szlovák néppárt legutóbbi javaslatai alapján 
és törvényhozói országgyűlés Szlovákia szá-
mára. 

Genfi jelentés szerint a szlovák nemzeti 
fanács nevében D v o r c s á k Győző elnök 
aláírásával hétfőn C h a m b e r l a i n h e z , 
D a l a d i e r h ez, H i t l e r h e z , Im r édy-

h e z és B e c k h e z táviratot intézett, amely 
szerint az események kétségtelenül igazol-
ják, hogy nincs csehszlovák nemzet és en-
nek következtében a csehszlovák államnak 
sincs létjogosultsága. 

A Szudéták megtagadták 
az adófizetést 

Berlin, szeptember 19, Pozsonyból jelentik 
a Német Tl-nak: A szudétanémet lakosság 
e terrorra való tekintettel megtagadta az 
adófizetést. Prágában ma ebben az ügyben a 
pénzügyigazgatók a pénzügyminiszter el-

nökletével értekezletet tartottak. 
Prágából jelentik a Német Tl-nak: 

Kundt képviselő, a szudétanémet és a kárpáti 

német csoport elnöke, valamint Krcssel szenátor, 

a párt szenátori csoportjának helyettes elnöke 

Ma ígérthez, a csehországi parlament állandó bi-

zottságának elnökéhez, a bizottság összehívása 

alkalmából a következő irást intézte: 

— Kérjük tudomásul venni, hogy a szudétané-

met és a kárpáti német párt parlamenti csoportjá-

nak képviselői az állandó bizottság ülésein nem 
vesznek részt. Mi az európai helyzetre való tekin-

tettel időszerűtlennek tartjuk az állandó bizottság 

minden politikai nyilatkozatát és minden poli-

tikai állásfoglalását, amig a Berchtesgadenben 

BELVÁROSI MOZI Ma utoljára 

Menved<em eay asszonyi 

Lázár, Págcr, Vizváry stb. 5, 7, 9 

KORZÓ MOZI Kedden és szerdán 

Köszönöm hogy elgázolt 
Nóíi Károly 

vígjátéka. Págcr, Turay, Jávor, Kabos. 5, 7: 9. 

megkezdett tárgyalás be nem fejeződik és amig 

nem történik további döntés a szudétanémetség 

további sorsáról és az európai békéről. 

Eelfegy vérzik a marxista 
szervezeteket 

Berlin, szeptember 19. Aussigból jelentik a 
Német Tl-nak. Az aussigi kémiai gyár Cseh-
ország egyik legnagyobb ipartelepe. A szu-
détamunkások clmenekülésével a gyárban tu-
lajdon képen egy hét óta szünetel a munka. 
A gyár kommunista munkásai a cseh kato-
nák segítségével egy hét óta kizárólag szúró 
és vágó sezrszáinokat gyártanak a marxista 
szervezetek rohamcsapatainak felfegyverkezé-
sére. A kommunisták rátették kezüket a gyár 
robbanóanyag- és méregkészletére. Pocsapka 
kommunista munkás főbizalmi robbantócsa-
patot szervez és kommunista mérgesgázcsa-
patokat képez ki. 

Prágában tilos a fény-
reklám 

Prága, szeptember 19. Ma este megtiltot-
ták a fényreklámok felgyujtását. 

Budapest, szeptember 19. Budapest valamennyi 

hazafias egyesületének vezetői ma délután érte-

kezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy a 

Felvidék felszabadításáért és uz elnyóraött népek 

önrendelkezési jogáért szerdán este fel 7 órakor 

a Hősök-terén országos nagygyűlést tartanak. A 

gyűlés előreláthatólag igen nagyszabásu lesz és 

azon résztvesznek a frontharcosok, a TESz, a 

Magyar Revíziós Liga szervezetei, az egyetemi 

ifjúság és az összes munkásszervezetek, valamint 

a budapesti társadalmi osztály minden rétege.. 

Értesülésünk szerint a nagygyűlés szónoka P. 

Zadixivetz István nyug. tábori püspök lesz. 

Szimpátia tüntetések 
Budapesten 

Budapest, szeptember 19. Vasárnap este-
felé nagy tömeg gyűlt össze a budapesti 
olasz és német követség előtt. A tömeg a 
magyar Himnuszt énekelte, de szimpatia-
tüntetést rendezett a lengyel követség előtt 
is. 

Mussolini beszéde után rengeteg üdvözlő 
táviratot küldtek Budapestről a Dúcénak. 

Imrédy Béla miniszterelnök nyomban a 
trieszti beszéd elhangzása után a következő 
sürgönyt küldte Mussolininak. 

„Szívemből köszönöm Excellenciadnak 
azokat a szavait, amelyekkel szives volt 
Triesztben a csehszlovákiai magyar nemzeti-
ség érdekében sikraszállni. Felhasználom az 
alkalmat és Excellenciád tudomására ho-
zom, hogy a csehszlovákiai magyar népcso-
port képviselői szombaton Pozsonyban ki-
áltványt adtak ki, amelyben kifejezésre jut-
tatták eltökélt akaratukat, hogy jövőbeni 
sorsukról ők maguk határozhassanak. A ma-
gyar kormány a maga részéről hivatalos 
közleményben fejezte ki meggyőződését, 
hogy a magyar nép csehszlovákiai fajtest-
véreivel legteljesebb mértékben együtt érez. 
Isten áldja meg Excellenciádat és védje meg 
hatalmas munkáját! Imrédy." 

Eladási tilalom 
Romániában 

Bukarest, szeptember 19. A hadügyminisztérium 
rendeletet adott ki, amely megtiltja az áruk egész 
sorának eladását. 

Elkobozták 
a Prágai Magyar Hírlapot 

Prága, szeptember 19. A prágai sajtó tel-
jesen elhallgatta az Egyesült Magyar Pátr-
nak az önrendelkezésről és népszavazásról 
szóló követelését. A Prágai Magyar Ilirlu-

Jönnek a 

Rend katonái 
a KORZÓBA. 

Lezárták a lengyel Határt 

Kattowitz, szeptember 19. TescKenból je-

lentik: A csehek a lengyel határt lezárták*. 

Minden határforgalom szünetel. 

A lengyel álláspont 

Varsó, szeptember 19. A lengyel TI jó for-
rásból ugy értesül, hogy Lengyelország abban 
a jegyzékben, amelyet szombaton Parisba és 
kisebbség ügyében,' rámutatott arra, hogy a 
Londonba juttatott el a csehországi lengyel 
lengyel kisebbséget ugyanolyan elbánásban 
kell részesíteni, mint a szudétanémeteket. A 
lengyel kisebbség kérdését ugyatiugy k^ll 
megoldani, mint a szudétanémet kérdést. 

pot, amely közölte a pozsonyi határozatot, 
elkobozták. A magyarság vezetőinek a sza-
vát mégsem tudták elnémitani. A magyar 
képviselők tájékoztattak választóikat a po-
zsonyi határozatról, de értesültek arról a 
budapesti rádióból is. A csehszlovákiai ma-
gyarság körében nagy lelkesedést keltett és 
uj reményt ébresztett a pozsonyi határozat. 

Mussolini látogatása 
a jugoszláv határon 

Róma, szeptember 19. M u s s o l i n i mi-
niszterelnök északolaszországi utjának mai 
legfontosab beseménye az a látogatás volt, 
amelyet II órakor jugoszláv területen tett. 
Mussolini Triesztbői gépkocsin Postumidba 
ment, ahol megtekintette a hires cseppkő-
barlangot, majd pedig a jugoszláv batárra 
hajtatott, ahol egy olasz határőrkülönitmény 
tisztelgett előtte. Itt gróf Ciano külügymi-
niszter és Staracs párttitkár társaságában ki-
szállott a gépkocsiból ét átlépte a jugoszláv 
határt. A határon Natlaen laibachi bán fo-
gadta Lukics tábornok, hadtesfőparancsnok 
és egy tiszti különítmény társaságában. A 
jugoszláv katonazenekar az olasz királyi 
Himnuszt és a Giovinezzát játszotta. 

Mussolini ezután ellépett a diszkülönit-
mény arcvonala előtt, majd kijelentette, bogy 
nagy örömére szolgált, hogy megszemlélhet-
te a jugoszláv hadsereg egy különítményét. 
A két baráti nép határán üdvözölte a ju-
goszláv kormányt és az egész jugoszláv né-
pet. 

Az idd 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órakor: Gyenge déli szél, kevés 
felhő, hajnalban helyenként köd, éjjel 
erős lehűlés, keleten cjjyes helyeken 
talajmenti fagy, a nappali hőmérséklet 
kissé emelkedik. 

" " " ^ z é c h e n y T a í Ö z I ^ 
Kedden prolongálva 

a legszebb szines szuperfilm 

Dzsungelszerelem 
Telefon: 2G—33. 5, 7, 9. 

S z e r d á t ó l 

Serdülő lányok 

Országos nagygyűlés 
a Felvidék felszabadításáért 
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A penzióm bizottság az 
első napon 431.000 pengővel csOkkenletíe 

a Költségvetési hiángt 
70 százalék lesz a póladó 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
pénzügyi bizottság hétfőn délután kezdto 
meg nagy érdeklődéssel várt tanácskozását, 
amelynek egyetlen tárgya a város jövő évi 
költségvetésének az összeállítása. Mint is-
meretes, a számvevőség 97 százalékos pót-
adóval terjesztette elő a költségvetési ter-
vezetet. S h v o y Kálmán, K e r t é s z Béla 
és P i c k Jenő felszólalása után a pénzügyi 
bizottság elhatározta, hogy olyan költségve-
tési tervezetet állit össze a közgyűlés elé 
való terjesztés céljából, amelynek a pótadója 
nem haladja meg az idei 70 százalékot. 

A tanácstermet a bizottság hétfői tárgya-
lására átalakították. Meglehetős érdeklődés 
mutatkozott a bizottsági tagok részéről és 
résztvett az ülésen valamennyi tanácsi ügy-
osztály veeztője. Jelen voltak ezen kivül a 
mérnöki hivatal és az ügyészség képviselői 
is. A tárgyalásnak nem minden részlete kí-
vánkozik a nyilvánosság elé, do érdekes volt 
mindjárt a megbeszélés elején annak a meg-
állapítása, hogy személyi illetményekre a 
jövő évben 2 millió 793.486 pengőt költ a 
város, 20.214 pengővel kevesebbet, mint az 
idén, hogy a nyugdijteher 32.710 pengővel 
emelkedett és hogy az egész nyugdijteher 
714-892 pengő, a tisztviselői fizetéseknek 
mintegy 27 százaléka. 

A bizottság leginkább emelésre vonatkozó 
előtrrjfsrtrspket törölt. Törölte például a 
napi- és élelmezési dijra előirányzott 1800, 
fuvnrdijrq előirányzott 6000 , telefonbeszél-

getésekre előirányzott 1712, az idegenforga-
lommal kapcsolatos kiadásokra előirányzott 
7500 és 5500 pengő többletkiadást. A lég-
védelmi célokra előirányzott összegből 25ÖO 
peqgő többletkiadást törölt a bizottság. Ki-
maradt a kiadási tételekből a külterületi jár-
latirók napi- és fuvardijára felvett 2700 pen-
gő, de javaslatot terjeszt a pénzügyi bizott-
ság a közgyűlés elé, hogy a kisegítő tan-
erők fizetését hlvi 80 pengőről 100-ra 
emelje fel. Felvett a pénzügyi bizottság a 
kiadási tételek közé 1000 pengő többletet 
képekre, szobrokra. A népjóléti kiadásoknál 
különböző címeken közel kilencvenezer pen-
gőt törölt. 

A bizottság este 8 óráig végzett a költség-
vetés kiadási tételeivel. Egyórás vacsoraszü-
net után este 9 órakor folytatták a tárgya-
lást és megkezdték a bevételi tételek reví-
zióját. A hétfői ülés eredményeként 

a bizottság a kiadási tételekből 
263.000 pengőt faragott le, a be-
vételi tételeket pedig 168.000 
pengővel emelte, a költségvetési 
hiányt tehát 431.000 pengővel 
csökkentette, ami 27 százalékos 

pótadónak felel meg. 

Igy tehát a pótadó kulcsa nem magasabb az 
idei adókulcsnál, 70 százaléknál. 

A pénzügyi bizottság ülését éjfélkor félbe-
szakította a polgármester és folytatását ked-
den délután négy órára tűzte ki-

Nyolcnapi fogház 
a UaioiiUus papság ellen 

ivi fövmedvényéri 
Fgy nyilas orvosianQallaató Ixgaíási ügye 

a íörvénysxéR élőit 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

törvényszék Ungoáry-tanácsa hétfőn tárgyalta ifj. 

Kraszkó János 26 esztendős, evangélikus vallású 

orvostanhallgató izgatási ügyét. Kraszkó János a 

Békéscsabán megjelenő »ököl* cimü nyilaslap 

cikkírója és mint ilye.v, ezév februárjában »Uj po-

gányság* cimü förrnedvenyt irt a katolikus pprág 

elten. Egészen útszéli hangon támadta a kato-

likus papságot és olyan tónusban irt róla, amilyen 

talán csuk a Szovjetben divatos. Az ügyészség a 

papi osztály elleni izgatás cimén adott ki ellene 

vádiratot. A hétfői főtárgyaláson a vádlott beis-

merte., hogy a cikket ö irta, tagadta azonban bű-

nösségét. Elmondotta, hogy 

n nyilaspropagandu hatása alatt 

ifta o cikket. 

Tárgyalás közben Ungváry elnök megjegyezte: 

— Tudomásom szerint az orvostanhallgatóknak 

igen sokat krll tanulniuk... Mit gondol, nem volna 

jobb, ha inkább tanulna ős nem politizálna? Én 

a: ön hdyében ezt tcru\ém... 

Dr. Szarvas János ügyész éles vádheszédet mon-

dott Kraszkó felett. Azzal kezdte beszédét, hogy 

Kraszkó cikkének van egy kis szépséghibája, ne-

vezetesen az, hogy a vádlott evangélikus cs mégis 

a katolikus papságot merj támadni, még hozzá út-

széli hangon. Az, amit a vádlott cikkéten elkö-

vetett, 

a felekezeti egyenetlenség példája, 

.í nyilasoknak — folytatta az ügyész — a papi 

birtokokra fáj a foguk, amint a cikkből is kiderül. 

(Az ö szellemi vezérüknek, Festetics Sándornak is 

van vn.gy 40 ezer holdja, mért nem jár elől fó 

pó'dával a gróf és mért mm osztja fel birtokát 

a nincstelenek között...? Az a baj, hogy mindég a 

más birtokát szeretik felosztani. 

Az ügyész szigorú büntetést kért. 

Dr. Gyurky Gyula védő arról beszélt, hogy az 

intelligens emberek nagy tömege áll a mozga-

lom mögött. 

Az elnök felszólította a védőt, nevezze meg 

pontosan, hogy mennyi intelligens ember áll a 

mozgalom mögött, mire a védő azt felelte, hogy 

számszorint nem tudja pontosan megmondani. Az 

elnök ezekután figyelmeztette a védőt, hogy ne 

tegyen áFaldnosságban ilyen kijelentéseket, mert 

a közönség va'óban azt találja hinni, hogy tényleg 

| Intelligens emberek nagy tömege áll a mozgalom 

mögött. 

A törvényszék végül bűnösnek mondotta ki ifj. 

Kraszkó Jánost papi osztály elleni izgatás vétsé-

géten cs ezért 

nyolcnapi fogházbüntetésre, 

ítélte. A vádlott kijelentette, hogy megnyugodna 

az Ítéletben, ha az ügyész nem fellebbezne, dr. 

Szarvas János ügyész azonban súlyosbítás végett 

fellebbezést jelenlett be az Ítélőtáblához. 

A biróság a nyo cnapi büntetést kiszabó itélet 

indokolásában kifejtette, hogy a vádlott egész cik-

kéből olyan erős hang csendül ki a papi osztály el-

len, amely a kilmas a gyűlölet felkdiézére. Ru-

tinos tollú ujságiró ezt a témát, ha már minden-

képen foglalkozni atnrt volna a dn'ogga', bizo-

nyára nőm igy, nem ilyen jelzőkkel tarkítva irta 

volna még. 

fi megyéspüspök 
felszentelte 

a domaszéki uj templomot 
(A Délmagyarország munkatársától.-) Vasárnap 

délelőtt ünnepélyes keretek között szentelték fel 

a domaszéki Zöldfás-iskola mellett az aisótanyal 

hivek adományából felépített kis templomot. Az 

ünnepségen nemcsak a tanyaiak, hanem a városiak 

is nagy számban jelentek meg. Dr. Glattfelder Gyula 

niegyósfüpásztort diszkapu előtt a domaszéki egy-

házközség vezetői fogadták. Megjelent az ünnep-

ségen vitéz dr. Shvoy Kálmán és dr. Hunyadi-Vas 

Gergely országgyűlési képviselő, a kegyúr várost 

dr. Tóth BéJa polgármesterhelyettes képviselte. 

A templomszentelési szertartás délelőtt fóltiz óra-

kor kezdődött. Dr. Glattfelder Gyula megyéspüs-

pök fényes papi segédlettel végezte a szertartást, 

amelynek keretében magasszárn^a.a.u szentbeszé-

det mondott. Szentmise után a szabad ég alatt az 

egyházközség díszközgyűlést tartott. 

Szélt József plébános megnyitója után a kegyúr 

város lúpvise'etében dr. Tóth Béla polgármiesM 

torhelyettes mondott beszédet, ünnepelve a nue-

gyésföpásztort, aki az igazság ékcsszavu hirdetője 

cs védelmezőjeként jár az alföldi pusztaságban. 

Koncz Endre igazgató, egyházközségi elnök is-

mertette a templomépítés történetét. A lélek-

emclőcn szép ünnepséget Glattfelder Gyula me-

gyéspüspök beszéde zárta be, 

~ o o ° — 

Ui nyomon keresi a 
rendőrség az ismeretlen 
tiszai halott gyilkosait 
(A Délmagyarország munkatársától). Mintegy 

két héttel ezelőtt a vasúti hid közelében össze-

roncsolt fejü tiatalember holttestét fogták ki. A 

fiatalcmbcrcu mindössze egy szál inget és zok-

nit találtak. Fején hatalmas, csontig hatoló sé-

rülések éktelenkedtek. Az orvosi vizsgálat, il-

letve a bopcolás megállapítása szerint ezeket a 

sérüléseket még életében szenvedte el az ismeret-

len áldozat. A sérülések nem voltak halálosak, 

halálát fulladás okozta. Eszerint ugy ölték, meg, 

hogy valószínűleg fejszecsapásokkal elkábították, 

majd eszméletlen állapotban a Tiszába dobták, 

ahol azután megfulladt. 

A nyomozásnak ezideig nem sikerült semmi-

féle nyomra akadnia. Több feltevés merült fel az 

eddigi nyomozás során, dc mindegyik feltevés 

helytelennek bizonyult és a tiszai holttest rejté-

lye nem nyert megoldást. Most azonban ugy lát-

szik, hogy végül is sikerül fényt deríteni u sö-

tét hátterű dologra. A rendörségnek tudomására 

jutott, hogy két férfi néhány nappal a holttest ki-

fogása előtt, gyanús jelenetet figyelt meg u Ti-

szaparton. Előkerítették a két férfit: K o v á c s 

Imre szövőmestert és É b n c r Antal fcsKfmcs-

tert, akik elmondották, hogy alighanem ismerik 

a gyilkosokat. Előadásuk szerint mintegy két-

három héttel ezelőtt a Tisza ujszegedi oldalán, 

az elemi iskola magasságában gilisztát kerestek 

a bozótban. Figyelmesek lettek két fiatalemberre, 

akik a füzesek kőzött egy tisztáson ültek és 

amikor őket megpillantották, zavartan igyekez-

tek clforditani a fejüket. Ruhájok csupa sár volt, 

annak ellenére, hogy az idö teljesen száraz volt. 

Lehajtották a fejőket és ugy tisztították ruháikat, 

Ami azonban a legfeltűnőbb volt, kettejök kö-

zött a földön, egy harmadik feküdt. Ez a harma-

dik ember lo volt vetkőzve és kabátja, nadrágja, 

rája volt terítve. Mozdulatlanul feküdt és a két 

másik igyekezett eltakarni őt a kíváncsi szemek 

elöl. 

Kovácsék azulán hazatértek, de a dolog nem 

hagyta nyugodni őket. Másnap kimentek a Tisza-

partra, keresték azt a helyet, ahol előző napon 

az ismeretlen, gyanús fiatalembereket látták, de 

nem találták meg a tisztást. 

A rendőrség emberei most ezen az uj nyomort 

elindulva igyekeznek fényt deríteni a gyilkosság I 

körül nié.uveire. 
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Szegedi képviselők 
propagantatla 
Csanádban 

(A Délmag^arorszóg niakói tudósítójától.) 
Vasárnap Csanádmegyében a kormánypárti 
képviselők' körutat tettek s három helyen 
tartottak népgyűlést: a csanádmegyei Csa-
r.ádpalotán, az aradmegyei Eleken és a to-
ror.tqimegyei Kjszomboron. A képvise'ői 
körúton a csanádmegyei képviselőkön, dr. 
G ör g e y István makói, dr. L a k a t os Gyu-
la kiszombori és V 6 g v ; i r y József nagylaki 
képviselőn kiviil rcsztvett S h v o y Kálmán 
és H u n y a d i - V u s s Gergely szegcdi kép-
viselő 'S. A mindenütt nagy érdeklődéssel 
fogadott gyűléseken a külpolitikai helyzetet, 
az Imrédy-kormány nagyjelentőségű prog-
iamját s ezzel kapcsolatosan a magyar ösz-
szefogás és egység szükségét hirdették a 
szónokok. Valamennyi' népgyűlésen felszó-
lalt S h v o y Kálmán is 

Csanádpalotán, dr. V c g v á r y József ke-
rületében, S h v o y Kálmán, aki ugy külpo-
atkái, mint belpolitikai szempontból a leg-
szorosabb és legfegyelmezettebb magyar 
egység szükségét fejtette ki, kitért a zsidó-
kérdés tárgyalására is. Hangsúlyozta, hogy 
nem gyűlölködő jelszavakkal, falfirkólásokknl 
és ökölrázással kell ezt a kérdést megoldani, 
hanem az igazságosság és a méltányosság 
szemelőtt tartásával a magyar faj érdekeinek 
védelmére. Hunyadi-Vass Gergely a sze-
gedi gazdatársadalom együttérzését tolmá-
csolta a csanádi gazdatársadalomnak. 

Eleken, R e i b e I Mihály keresztény ellen-
zéki képviselő kerületében, S h v o y Kálmán 
élőbb magyarul, majd németül beszélt és 
vállvetett munkára, a magyarsággal való 
gyetertésre s a magyar haza erdekeinek 

feltételek nélküli támogatására hivta fel a 
kerület németnyelvű magyar állampolgárait, 
akik szemmel láthatóan jó érzéssel és he-
lyesléssel fogadták az anyanyelvükön hoz-
zájuk intézett felhivást-

Kiszomboron, dr. L a k a t o s Gyula a ke-
ület képviselője, mint a külügyi bizottság 
togja s a magyar kormány külpolitikai muri-
osságánaktevékeny részese, rendkívül érde-

kes beszédben ismertette a cseh államválság 
lényegét és várható fejleményeit. Hangsú-
lyozta, hogy higgadt, tapasztalt és bölcs 
emberek vezetik ezidőszerint a nemzetet s 
nyugodtak lehetünk abban, hogy sem ka-
landos politikába, sem fejjel a falnak nem 
• iszik a nemzetet. Ezen a gyűlésen is nagy 
hatást keltett Shvoy Kálmán felszólalása, 
aki a volt katona jogán szólott volt katonái-
hoz. Részletesen ismertette az Imrédy-kor-
• nány földbiitokpolitikáját s a kisbérletek 
rendszerét. 

A köiqt után G ö r g e y képviselő Makón 
a keleinenhidi uj polgári olvasókör alakuló 
ülésén vett részt a Nep helyi vezetőségével. 

— o o o — 

Csecsemöholttest 
a diófa alatt 

(A Délmagyarorszdg m unkatdrsdfól.) Vasárnap 

délelőtt 10 óra tájban borzalmas leletre bukkant 

az ujszegedi Ke \>fasorban Szilágyi László bor-

bélymester felesége. Előadása szerint diót sze-

dett a fáról, amikor a fa tövében egy csomagot 

pillantott meg. Kibontotta a csomagot és abban 

legnagyobb megdöbbenésére egy csecsemőholttes-

iet talált. A leletről nyomban jelentést tött a 

rendörségnek. A helyszínre kiszállott rendőri bi-

zottság megállapította, hogy mindössze öt-hat 

arája feküdhetett a fa alatt a csecsemöholttest. 

Valaki nemsokkal eiőbb dobhatta át a kerítésen. 

\ rendőrség a nyomozást megindította. \ kis 

holttestet felboncolják a hajá! okának pon os u ig-

állapitása végeit. 
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- t o p — b BP» JF JF M gyógyhaskölöt 

r I J l Z O l H ö f i 
gyógyhaskőtőt a legtökéletesebb szabással 

" szerinl speciálisan késfii 

e f ű z ő s 
Klauzál tér 3. 

A szegedi egyetem 
nem részesül megfelelő 
támogatásban 

Dr. Gelel József rektori beszámolója az egyelem 
tanévnyitó díszközgyűléséről 

(A Delmagyarország munkatársától.) Vasárnap 

délben tartotta a szegedi egyetem ezévi ünne-

pélyes kapunyitását. Az évnyitót ünnepi islentisz-

te'et előzte meg az egyes felekezetek templomai-

ban. Az istentisztc'e;cken az egyetemi ifjúság és a 

tanári kar tagjai vettek részt. 

Az egyetem dísztermében fél 12 órakor kez-

dődött az ünnepi közgyűlés, amely a Ferenc Jó-

zsef Tudományegyetemnek hatvanhetedik évnyitó 

közgyűlése volt. A termet teljesen megtöltő kö-

zönség első sorait a különböző testületek és váro-

sok kiküldöttei foglalták e]: a kultuszminisztérium 

képviseletében dr. Fülei Szántó Endre miniszteri 

tanácsos, az egyetemi ügyosztály főnöke, a Mű-

egyetem képviseletében dr. Pattantyús Á. Géza 

dékán. Kecskemét város képviseletében dr. Szarvas 

András egyetemi magántanár, a Kecskeméti Jog-

akadémia képviseletében dr. Rácz Béla diékán, 

a szegedi hatóságok cs hivatalok képviseletében vi-

téz Méicy László altábornagy, vegyesdandárpa-

rancsnok, dr. Pálfy József polgármester, a püspök 

képviseletében Breicach Béla püspöki helynök. 

Megjelentek még dr. Zombory Jenő főügyész, 

Kisparti János tankerületi főigazgató, dr. Parasz-

kay Gyula törvényszéki elnök, dr. Buócz Béla 

rendőri ökapitányhelyettes, dr. Szőke falui Nagy 

Gyula, a polgári iskolai tanárképző főiskola igazga-

tója és még sokan a város vezetői közül. Az ifjú-

sági egyesületek tagjai zászlóik alatt gyülekeztek. 

Az ünnepséget a mult évi rcctor magnificus és a 

dékánok bevonulása után az Egyetemi Énekkar nyi-

totta meg a Hiszekegy eléneklésével. Utána dr. 

Géléi József, az elmúlt tanév rektora emelkedett 

szólásra, hogy az egyetem hagyományaihoz hiven, 

rektorsága évének főbb eseményeiről beszámol-

jon. 

— Midőn a szokásoknak megfelelően és köte-

lességemhez híven egyetemünk elmúlt esztende-

jéről nagy vonásokban tükörképet akarok felfes-

teni — kezdte beszámolóját — , kénytelen vagyok 

az egyetemnek, mint minden élő szervezetnek saját 

belső független életét cs függő külvilági kapcso-

latait szétkülöniteni. 

A továbbiakban kifejtette, hogy noha az egye-

temi oktatás teljesen független, abba beleszólása 

senkinek nincs, mégis egy nagyon szigorú fórum 

előtt kell az egyetemi tanárnak mind módszerét, 

mind tanításának menetét bemutatnia és ez a 

fórum saját felelősségérzete, amely éberen keli, 

hogy őrködjék a fokozott nemzeti nevelés állandó 

figyelemben tartása fölött. Ennek a nemzeti ne-

velésnek jegyében vállajták magukra Csekey Ist-

ván, Buza László, D-'cr József, Hclter Erik, Surá-

nyi-Uiigcr Tivadar cs Tury Sándor professzorok 

oly előadássorozatok tartását, melyek az egyetemi 

fiatalságot az elszakított hazarészek sorsára tanít-

ják. Ugyancsak a felelősségérzetnek parancsára 

kezdeményezett az egyetem egészségvédelmi elő-

adássorozatot és szociális tanfolyamot is. 

Ge'.ei rektor ezután a mul t tanév főbb ese-

ményeiről számolt be. Elmondotta, hogy 

három uj professzort, öt rendkivüli 
tanárt cs Irat magántanárt nevez-

tek ki. 

Me'eg szavakkal em'ékezctt meg az egyetem mult 

évi halottairól, majd a mult évi fejvéte'.ekrői, az 

egyetemi ifjúság munkásságáról, a pályázatok 

eredményeiről, a diáktestületek munkájáról, a 

bajtársi egyesületek cgyscgbetíimörüléséröl és az 

etemen megjelent tudományos munkákról, vala-

mint az egyes professzorok, közöttük a Nobel-

díjas Szent-Györgyi Albert kitüntetéséről szá-

molt be. 

Ezután rátért az egyetem kifelé irányuló kap-

csolatainak vizsgálatára. 

— Itt elsősorbán a közoktatásügyi kormány-
nak volna hivatása cs kötelessége — mondotta 
— az egyetem fejlődésének érdekében minden le-

hetőt megtenni. Sajnos, az elmúlt évek rektorai-

val egyetemben kell megállapítanom azt, hogy 

egyetemünk a közoktatásügyi kor-
mányzattól nem részesül abban a 
megérdemelt támogatásban, mellyel 
boldogult kultuszminiszterünk, Kle-
belsberg Kunó, bennünket az itt-
rcjlő értékek felismerésével külön 

kiemelt volt 

s amely támogatás alapján az ő sok központra tö-

rekvő elvével egyetemünkből magyar Göttingát 

akart kiépíteni. A kormányzat ncm akarja ast 

minden következményeivel belátni, hogy mi ncm 

egy vidéki egyetem vagyunk, hanem mi törté-

nelmileg is, meg hallgatóink létszáma szerint is 

az ország második egyeteme vagyunk s bennünket 

eszerint kell fölkarolni. 

A beszámoló ezután az egyetemnek egyéb külső 

kapcsolatairól emlékezett meg. Főként azokról as 

előadókról, akiket az egyetem a mult évben ven-

dégül látott és azokról a szegedi professzorokról, 

akik külföldön tartottak előadást. Megemlékezve 

ezután az egyetemmel karöltve dolgozó más in-

tézetekről, mint a Polgári Iskolai Tanárképző Fő-

iskola, a most létesült Vcdönőképző Intézet, —• 

a mult évi rektor beszámolt arról a kezdeménye-

zésről, amelynek révén a környező városokat a 

szegedi egyetem életérdekeinek, illetve az Alföld-

nek magának föllendítésére me.gnyerhetönek véli, 

A két vezető alföldi város, Szeged és Kecs-

kemét máris meleg támogatással fogadta ezt a 

kezdeményezést. Mindkét város 1000—1000 pengős 

ösztöndijat létesített, amelynek révén c városoli 

két-két szülötte folytatja tanulmányait, bogy aztán 

szülővárosuk szolgálatába lépjen. Reményét fe-

jezte ki ezután, hogy ennek a szervező munkának 

nyomán a jövőben minden alföldi város követni 

fogja a kezdeményezők példáját s igy megvaló-

sulhatna Ge'.ei rektor nagy terve: 

egy Alföldi Kollégium megszerve-
zése, 

amely az Alföld érdekeit és fejlődését szolgáló 
kérdésekkel foglalkozna s az itt kiképzett ifjak 
elhagyván az egyetemet, az Alföld kultur.aposto-
laivá válnának. 

A nagyszabású beszámoló után a mult évi 

Rector Magnificus az újonnan megválasztott Egye-

temi Tanácshoz fordult, hogy annak tagjait hiva-

talába nyilvánosan is tisztségükbe iktassa. 

A mult évi tanács tagjai fölállva tisztségük jel-

képét, az arany láncot az uj tanács tagjainak 

nyakába illesztették, majd dr. Ercky István uj 

rektor vezetésével az uj tanács foglalta el a régi 

helyét az emelvényen. 

Dr. Ercky István rektor működését — az egye-

tern hagyományaihoz hiven — azzal kezdte, hogy 

tudományos értekezését olvasta fel »Az önkor-

mányzat modern rendszerének kialakulása Magyar-

országon« cimmel. A rendkívül érdekes és válto-

zatos előadás elhangzása után az Egyetemi Ének-

kar c'éneke tó a Himnuszt s ezzel végat ért a sze-

gedi egyetem 67-ik évnyitó közgyűlése. 
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a Déímagyar országban 
Tizenöt gyönyörű babaáij a Domán-szönyeg-

áruház Kárász-uccut kirakataiban. 

Pllí ajánlanak Hahónak 
a vlilanijhoncesszió 20 éves 
meghosszabbításáért 
Megkezdték a Tröszt ajánlatának tárgyalását 

ják arányban állónak a konressziórne.ghosszab-

bitás értékével, másréset p szerződéstervezet szá-

mos pontja ellen vannak súlyos aggályaik. Hétfő® 

délután kezdte meg Nikelszky polgármester elnök-

lete alatt a villanybizottság a szerződéstervezett 

megvitatását s már a szerződéstervezet első pont-

jainak tárgyalása során kiütköztek azok a súlyos 

aggodalmak, amelyek a bizottaág tagjait oltöllik. 

(A Délmagyarország makói tntióéttófdtól.) Makó 

városának ezidöszerint legfontosabb problémája a 

villanykonéessziő meghosszabbításának ügye. Makó 

városa 1898-ban szerződött a Részvénytársaság Vil-

lamos és Közlekedési Vállalatok Számára réggel 

viUartyfejlesztö telep létesítésére és villaiuosárain-

szoJgáltatásra. A koncesszió 00 évre szólott s igy 

1949-ban jar le, amikor is a szerződés értelmében 

Makó városa birtokába jut a makói vil-

lanytelepnek ós hálózatnak. 

A . rrtikói villanyszerzödés ellen különösen at 

titelsó évtizedben sók panasz hangzott et a fo-

gyasztók részéről. A fogyasztók panaszkodtak u 

mayas áramdíjakra, ai órabérekre, azután egy-

időben az áramerősség, a feszültség be rtem tar-
tása miatt voll sok a panaSz, majd következe* 

a rnakói áramfejlesztő telep üzemének leállítása, 

antikot á város hotzájátulása nélkül 

saját áram helytt a szegedi gázgyártól 

vásárolt árammal lá'Mk el Mikóf, 

Thiely állapot jelenleg is fennáll. Nagy Izgal-

mak támadtak a nemrég Szegeden bekövetke-

zett periődusváltoztatás kapcsán, antikot ts az 

ujabban előirt 50 periódusú áram termelésére 

'éri á t Szeged és ennek megfelelően a makói tb-

lep is ilyen áramot szállilott a makói fogyasztók-

nak, amelyek addig 42 periódusú áramra valtak 
bCrchdézkeávc. 

Mindezeken a panaszokon és bonyodalmakon 

túlmenően állandóan foglalkoztatták és izgatták a 

város közvé'eményét azok a nézetek, amelyeknek 

a képviselőtestületben adtak többen hangot, hogy 

a villanytelep különböző hiányosságok és mulasztá-

sok folytán a város által komoly kártérítésre kö-

telezhető. Ebben az irányban azonban a nézetek 

és vélemények hangoztatásánál, valamint a kép-

viselőtestület ismételt határozatánál, hogy a város 

és a fogyasztók jogainak és támasztható igényei-

nek megállapítására szakértői vizsgálatot kiván, 

több nem történt. Nem történt annak ellenére, 

hogy 

a- Idei esztendő az utolsó, amelyben 
még a város modernizálást, vagy k:rba-

ho ásl igényeket érvényesíthet 
a villanyte'eppel szemben, amely a szerződés sze-
rint az utolsó 10 évben további beruházásra már 
n«ni kötelezhető.' 

Az egész villanykérdés az utóbbi ívekben bele-

torkolt, illetve be]evcszett a könrossziómeghosz,-

szabbitás tervébe. Ezt a gondolatot 

a város sladójöáűsi 

áflftwu biötérbe s az a körülmény, hogv kőz~ 

orttf&tofeí ü-om difik fejében a táros több, mint 
200.000 pengővel adósa a vtlanytelepnek. A tulaj-

donos hajlandónak mutatkozott 20 évbs konc?s.-ziő-

meghosszabbitás ellenében a városnak az adóssá-

gát elengedni, maid az ismételt és a város által 

c'vetett ajánlatai után a most előterjesztett utolsó 

ajánlatáig elmenni, amely a város adósságának el-

engedésén túlmenően a következő főbb engedmé-

nyeket teszt t 

A VONÓS Számára évente 50.000 kito-

hoti közvilágítási áramot ingyen szol-

gáltat, oz ezenfelül szolgá'Mtott közvi-

lágit,id áramért kflówattónkffit 30 fülért 

s-ámol, a várost hivatalok ős üzemek 

iá izére pedig 20 százalékos riramdi/ked-

vezményt ad a magánfogyasztói áram-

díjakból. A magátifogyyiszláp áramdí-

ját az ajánlat világítási áramnál az ed-

digi 85 fillérről 75 fillérre száüitja le 

kftbwattohkint. Cz az ár imcgységár, ha 

a telep bevételei egy évb ai 300.000 pen-

gőt meghaladlak, 72 pVétTS, ha 350.000 

pengőn Is fe/ttd antikéit nek, 70 fiiérrti 

csikken. 

Az igy első tekintetre ís felületes számításra 

komoly engedményeket mutató ajánlatot a kérdés 

alapos ismerői mégis komoly aggodalmakká] fo-

gadták s egyrészt a kedvezményeket n5in tart-

ÜUEGEZES ^— KOROSI GÉZA 5̂=== 
Míroy u. Ch. TolMon : l'9-5T 

zcmanceűíiyeH es naz-(artasi cikkek 
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.Márkás tn l tOtOl laR 
« » n v « r l r o n o n h>en»-
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Reitüeuníl 
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.Márkás tn l tOtOl laR 
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SHiUteCdrimii ^ j j j-ggj 

Reitüeuníl 
vvv'~dn KMosmunkak 

.Márkás tn l tOtOl laR 
« » n v « r l r o n o n h>en»-
eyoSh 1 A'»«rl0kbMi, minden 
SHiUteCdrimii ^ j j j-ggj 

Reitüeuníl X lSZEORESinEL 
Sípnlmihály-o. l .Tn>"On I j-8f> 

Befőt tes Üveg, po rce l l án , zom tncedény , 
d í s z t á r g y a k , háztar tás i c i k k e k 

T l * z a I , b | o » K f i i u l .VS . 

EM 
Iocoló g u m i t ö m l ő a pi-
ros csíkkal éttizedos ta-
pasztalatok alapúin készül 
Kapható R U H V I L M O S 
cégnél, Mikszáth K. ucca 

t Raprikapiac SSrOk) 

Leírás, másolás, 
sokszorosítás 
oiopóo, fryoreao, pontft-au 

Wirth és Rengeyné l , 
tízéchonyi tér ö. 

Miért nem jelent meg 
az államépitészeti hivatal 

uj vezetője 
a közigazgatási bizottság 

ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától), A kö»-

igazgatási bizottság legutóbbi ülésén mutatkoz-

tak bc a közigazgatási bizottság uj tagjai: Ur, 

vitéz T ó t h Béla tiszti főorvos cs Mcrcnyi Ele-

mér gazdasági felügyeld. Feltínést keltett, hogy 

az álljniépilészcli hivatal uj vezetője ncm jelc-nt 

meg az ülésen és jelentését dr. P á v ó 1-OTCnc 

tb. tanácsnok olvasta fel. Éppen az államépité-

szeti hivatal vezetőjének távolléte miatt s zó l í t 

fet dr. S z é c h e n y i István és azt indítványoz-

ta, bogy a közigazgatási bizottság írjon fet a 

kormányhoz, */. á Uhui építészeti hivatal Szegedro 

való visszahelyezése érdekében. Bár a polgármes-

ter válasza szerint az államépitészeti hivatali 

tidajdonképen megosztották Szeged és Szentes, 

mint megyeszékhely között és az ügymenet ellá-

tására nincs befolyással cz a megoszlás, a hivu-

ta! vezetője tényleg a megyeszékhelyen lakik és 

onnan jár be a közigazgatási bizottság üléseim 

és a hivatal olyan természetű ügyeinek intézé-

sére, amelyek személyes jelenlétét igénylik. Arra 

azonban a polgármester sem tudott felvilágosí-

tást adni, bogy a hivatal uj vezetője, L-ungag-

n i n i Henrik műszaki főtanácsos miért ncm je-

lent meg -az ülésen. Erre most utólag magyará-

zatot ad a műszaki főtanácsosnak a polgármes-

terhez intézett következő levele: ..Méltóságon 

Uram! Tisztelettel jelentem, hogy a csütörtökön 

megtartott közigazgatási bizottsági ülésen csakis 

elnézés folytán nem Jelentem meg. Mint uj ember, 

abban a hiszemben voltam, hogy az ülésre elő-

zetesen meghívót kapok. Ennek elmaradása okoz-

ta a sajnálatos mulasztást. Kfrck elnézést és ké-

rem Méltóságos Uramat, liogy ebbeli jelentésemet 

a közigazgatást bizottság tagjaival is alkalmi-

lag közölni méltóztassék. Maradok Méltóságod-

nak kiváló tiszteletem kifejezésével Lwigngnial 

Henrik kir. műszaki főtanácsos". 

— Kétségtelen — mondotta ezzel kapcsolatban 

dr. PálT'y József polgármester —, hogy az átlam-

épitészeti hivatal uj vezetője, épp ugy, mint hi-

vatali elődei, a jövőben megjelenik a közigazga-

tási bizottság ülésein, de ízért indokölt a köz-

igazgatási bizottság elhatározása, mert a mag.as-

épitkezések révén az államépitészeti hivatal ir-

endőinrk nagyobb része mégis csak Szegődre esik 

és igy Szeged szerzett jogától függetlenül 1s, az 
volna helyes, bogy a hivatal székhelye Szeged 

legyen. Ila pedig föltétlenül szükség van a hi-

vatal megosztására, ugy a kirendeltség kerüljön. 

Szentesre. 

ü v e g e z é s t 
képkeretezést 
egolc»éb(i»n 

Takács Jözsei végez 
Károlyi uoe» S. Tslofo® IS—S8 

s z a n t n i - t w 

Kárás z u . 10 



Kedd, 1038. szeptember 20. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 

Kél szegedi betörési Ismeri be 
a Miskolcon elfogott fegyenc 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentet-

te a Délmagyarország, hogy a mindszenti csend-

őrség a mult hét végén elfogta H a l á l János 

többszörösen rovottmultu szegedi borbélysegédet, 

aki Mindszenten betörést akart elkövetni. Halál 

a csendőri kihallgatása során beismerte, hogy a 

nyár folyamán Szegeden is több betörést köve-

tett el. Legutóbb a szegedi törvényszék három-

évi szigorított dologházra Ítélte és ezév junius 

2-án szabadult ki feltételesen a Sopron-köhidai 

fegyházból. Mindössze egy hétig viselte magát jól, 

egy hét raulva már betört és attól kezdve egyre 

több és több betörést követett el. 

Halál Jánost most szállították át Szegedre. It-

teni kihallgatása során részletes vallomást tett 

szegedi betöréseiről. Összesen hét rendbeli betö-

rést, illetve betörési kísérletet ismert be. Betört 

P a c s i k a Mihály fodrászözlelébe, ahonnan 100 

pengő értékű felszerelést vitt el, majd N a g y Já-

nos cipészmühelyéből ugyancsak 100 pengő ér-

tékű holmit lopott el. Harmadik betörését K o -

vács József fodrászüzlelchcn kövctle el, ahol 210 

pengő volt a zsákmány. B e r t a Imre cipésztől 

100 pergő, K ii m e r József cipésztől pedig 400 

pengő értékű cipőt vitt el betörései alkalmával. 

Két másik helyen is kísérletezett, de elvinni ezek-

ről a helyekről semmit sem sikerült. 

Halál János a rendőrségen töredelmesen be-

ismert mindent és azzal védekezett, hogy nem 

mert tisztességes munka után nézni, mert úttól 

tartott, hogy mint dologházból szabadult rabot 

sehol sem fogják majd alkalmazni. Kihallgatása 

után arról panaszkodott, hogy amikor Mindszen-

ten a csendőrök elől menekült, átugrott egy ma-

gas kerítésen és lábát törte. A rendőrség a fog-

dában orvossal vizsgáltatja meg és ha valóban 

lábát törte, akkor a rabkórházba szállítják. 

— A főispán hazaérkezett szabadságáról. Dr. 

vitéz I m c c s György főispán most tért vissza 

nyári szabadságáról. Hétfőn már meg is jelent 

hiv'atalában és átvette az ügyek intézését dr. 

Pálfy polgármestertől, aki távollétében a belügy-

miniszter megbízásából ellátta a főispáni teen-

dőket. 

— Közgyűlés a kereskedelmi és iparkamarában. 
A szegedi kereskedelmi és iparkamara szeptem-
ber 23-án délelőtt 11 órakor közgyűlést tart. Na-
pirenden szerepelnek: elnöki bejelentések, főtit-
kári jelentés, az iparigazolványok és iparenge-
délyek kiadásának ideiglenes felfüggesztése, a 
kisipari közszállitások ügye, a kisiparosság ér-
dekében lett kormányintézkedések, a társadalom-
biztosítási törvény módosítása, a vendéglő és ká-
véházi iparok átszervezése, az ipari továbbképző 
tanfolyamok, a munkaidő szabályozás a fém-, vc-
gycszcli- és bőriparban. 

— A gyermekrejtvényvrrseny megfejtését pén-
tekig kell beküldeni az Aradi-urrni kiadóhivatal-
ba. A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Gyer-
mekre jtvény verseny''. 

sm 

PARIS! NAGY ARUHAZ RT. 
S Z E G E D , CSEKONICS é s KISS UCCA S A R O K 

Bevonulöhnak 
Kaki cérna 1 gombolyag, tűvel együtt —.06 
Bakancsszeg, 30 drb —.08 
Fogpor, 1 doboz — .10 
Borotválkozó stiíít, 2 drb —.10 
Bekenő kefe =-.12 
Börzsir, 1 doboz —.14 
Ruhakefe —.14 
Gömbölyű hajkefe — 4 4 
Borotva szappan, kocka, vagy rud a'cku —.14 
Borotva ecset —.14 
Alumínium borotva tál —.14 
Asztali tükör fém kerettel — .14 
Kórom kefe, 3 soros — .16 
Sárkefe —.18 
Fanye!ij fogkefe —'.IS 
Borotválkozó timsó —.18 
Cipó fénymáz, 2 doboz =-.18 
Bakancs fényesítő kefe -=.20 
Mosókefe =-.20 
Súroló kefe — .20 

— A forróégövi betegségek kezelésében, külö-
nösen napszurásnál, bélhurutnál és vérhasnál, va-
lamint olyan gyomor-, máj- és lépbajoknál, ame-
lyek malária kíséretében lépnek fel, a természe-
tes „Ferenc József-' keserűvíz szerfölött értékes 
hatást fejt ki. Kérdezne meg orvosát. 

— Lopás a cirkuszban. A Medranó-cirkusz va-
sárnap esti előadása közben -a lovak istállójából 
ismeretlen®tettes ellopott egy 400 pengő értékű 
disznyerget. A lopást nyomban felfedezték-, de a 
tettesnek mégis sikerült elmenekülnie. A gyanú 
a korábban itljárt cirkusz egyik lóápolójára 
eselt. aki lemaradt az előző cirkusztól és a Med-
ranóéklioz járt segíteni. A lóápoló eltűnt, kere-
sik. 

— „Székely-Otthon" (volt Próféta) étteremben 
esténkint L a k a t o s Árpád szaxofonművész jazz 
cs szalonzenekara játszik. 

G F b k ö t ö t t á r u k u : 

Habselyem fehérnemüek olcsón 

Pollák. Testvéreknél S Ü X 

Tiz százalékos 
béremelést kapnak 
a szabómunkások 

(Á Délmagyarország munkatársától.) A 
férfiszabók és ruhakészítők, valamint a női 
szabók és leanykaruhakészitők legkisebb 
munkabérét felülvizsgáló bizottságok hétfőn 
délelőtt a szegedi kereskedelmi cs iparka-
marában előzetes megbeszélést tartottak az 
érdekeltekkel. Az előzetes megbeszélés so-
rán kialakultak az uj bérek, eszetint a mun-
kások körülbelül 10 százalékos béremelést 
kapnak. A hivatalos tárgyalásokra kedden 
délelőtt kerül sor. 

Kedden este a Munkásotthonban félnyolc 
órai. kezdettel a szegedi szabóipari munkások 
és munkásnők szakmai gyűlést tartanak, 
arnelyen a bértárgyalások eredményét Répa 
Károly, a Ruházati Munkások Országos 
Egyesületének elnöke ismerteti. 

K e l e t i es m a g y a r p e r z s á n 
Fispher filadárné, 

szőnyegszövőíizom, Dugonics non 14. 

Halál a legyekre — 

Szegény „professzor ur !" végre elfoglal-

hatta helyét a Szenlháromság-ucca sarkán! 

Tonka lábai darúcbu pólyálva, nevetségesen 

lugobo rongyokban, mint egy viharos csaták-

ból ittmaradt csonka, tépett zászló, bicegvo 

érkezik posztjára: kezdelét vette az egyetemi 

évad. 

Bal karja nyomorék, hatalmas foszladozó 

szatyor lityeg rajla. A saroknak vet-

ve hátát megáll, földre ereszti a 

szatyrot, lapos dobozi, rámol ki belőle, ame-

lyet a szatyor mellé szépen elhelyez. A do-

bozban láthatók: hat darab foltos, maszatos 

légyfogó-kocka, körülbelül ugyanannyi apró 

fekete henger (vaspor) és három különböző 

szinü cipőfűző. íme a katedra. Kezdődhet aa 

előadás. 

Groteszk, kohószerü, csodálatosan mocskos 

arcát fölemeli, -tompa orrával mintha bele-

szagolna a hűvös, szeptemberi szélbe, azláa 

élesen fölhangzik, mint egy harcra bivó jel-

szó: 

— Halál a legyekre! 

A reggeli Szentháromság-uccán piacra si-

ető, piacról jövő asszonyok közlekednek leg-

inkább. Tiz perc múlva egy darab kenyér, 

két alma, valamint három kétfilléres díszük! 

a szatyorban. S ekkor még diadalmasabban; 

— Halál a legyekre! 

A Boldogasszony-sugárut felől feltűnnek aa 

első diákok. Az öreg arca csodálatosan meg-

élénkül. Már messziről lohol feléjük, teljes 

lelkesedéssel. 

— A professzor urak! Tessék, lehet kol-

lokválni, szigorlatozni! Tessék, tessék . . . 

fis megkezdődik a kollokváltatás, « szigni-

látnztatás. 

Tiz fillérért már kitüntetés és szigorlaf 

jár, de hatért is át lehet csúszni.. A kollok-

vium azonban jóval könnyebb: hat fillérért 

kijár a jeles, kettőért az elégséges kollok-. 

vilim. 

— Jeles, jó, elégséges, — kitüntetés! Gra* 

tulálok doktor ur! — hangzik a boldog osz-

tályozás. • 

Aztán megritkul a diákok menete. Utolsó-

nak egy kopasz ösdiúk próbálja láthatatlannál 

lenni magát. Dc lecsap az öreg: 

— A, professzor ur, tessék, lehet . • , 

— Sajnos, ma nem készültem, — hallatsziK 

a bátortalan válasz, amelyet a „professzor 

ur" elégtelent jelző kézmozdulattal nyugtáz s 

kárpótlásul ismét telitorokból kiált ja; 

— Halál a legyekre! 

— Krep de schin esőkabátok minden szinbea 

18 pengő Blau Ignátz cégnél. Kelemen-u. A 

— Duesu Sándorjaiván. A vasárnapi sándor-

falvi bucs-un rengelcg ember vett részt. Sze-

gedről is sokan mentek át a hires búcsúra. A® 

ünnepi beszédet ebben az esztendőben P. O s v a y 

Osvald ferencrendi atya mondotta ás a magas 

szárnyalású beszéd a hivek körében nagy hatást 

keltett. A körmenetet L c p c y Emil szentszéki ta-

nácsos vezette. Délben a plébánián ünnepi ebédet 

volt, amelyen megjelent őrgróT P a 1 1 a v i c i n i 

Alfonz és felesége is. A vendégeket Lcpey Emil 

plébános meleg szavakkal köszöntötte. 

ftólntaguarország 
ifoicsíliUrönuvtór 
Anijaga legnagyobb, 
előfizetése leghisebb 
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— Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalanság, 

mint gyulladásos pirosságok, pörsenések és pat-
Imások, amelyek elégtelen bélmiiködés és emész-
tési zavarok következtében támadnak, a termé-
szetes „Ferenc József" Acscrüviz használata ál-
lal — reggelenként egy pohárral — rendszerint 
lövidcson eltűnnek. Kérdezze meg'orvosát. 

MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 

• hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kovács, 

1 köszörűs. 1 épületlakatos, 1 bádogos, 3 aszti-

)<>s, 2 kádár, 4 kerékgyártó, 1 kárpitos, 1 bor-

bély, 3 szabó. 8 cipész. 1 mázoló. 1 rőföskcrcs-

kedö, 1 gép- és gyorsiró. 18 kifutó. 9 nőtlen gaz-

dasági mindenes. Nők: 5 cipőfelsőrésztüzö és ra-

gasztó. 1 kalaposnő, 6 hölgyfodrásznö, 2 sző-

livegcsomózónö. 3 dobozkészitönö, 3 kiszolgálónö. 

Hadigondozottak részére fenntartott munkahe-

lyek: !.*» jegyszedőnő. 3 szőnvcgcsoniózónő, 6 szö-

vőmunkás A munkaadók figyelmét felhívja a 

niunkaközvevitö hivatal, Ijngy nyilvántartásban 

van jelenleg 673 ipari szakmunkás, 79 tisztviselő, 

71'.I gyári és egyéb segédmunkás férfi, 126 szak-

munkásnő, 17 tisztviselőnő, 180 gyári és egyéb 

pgédmunkásnő, 37 kereskedelmi alkalmazott és 

2'l kiszolgálónö. A munkaközvetítő hivatal igény-

bevétele teljesen Ingyenes ugy a munkaadók, mint 

a munkakeresők számára. A munkaerő igénylése 

történhet Íráson, személyesen és telefonon a 

19—73. számon. Megbízás leadható naponta reggel 

7 órától 2-ig és déhilán 4—0 óráig. 

Kerékpárosok! 
E l i é r e n d U k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e i ár-
b a n rész letre a d o m . Romlkat és alkatrészekel 
most filléres f _ JL f 1 . —1 — 
árban kaphat A Z a V l I O A a i l C I Q T n á f , 

Szeqed , (Kiás D. palota Kies u. 3 . 

MAKÓ IX. 20. 

Görgey képviselő a városházán. Görgey István, 

Makó város országgyűlési képviselője, hétfőn dél-

előtt felkereste hivatalában N i k c 1 s z k y pol-

gármestert, akivel másfélóráig megbeszélést foly-

tatott. A tanácskozások során szóbakerültek a vá-

ros aktuális problémái, a villanykonccsszió meg-

hosszabbítása, a vágóhid, a szinliáz, a rákosi ta-

nyaközpont kérdése. Mindezekben >a kérdésekben 

Görgey képviselő érdekes felvilágosításokat és tá-

jékoztatást nyújtott a polgármesternek a miniszté-

riumokban és az illetékes tényezőkkel folytatott el-

járások eredményeiről. 

Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: J o ó Mi-

hály Csávás Eszterrel. Elhaltak: Vig Antal 62 

eves (Wesselényi u. 42), Sárkány Inirc 12 éves 

(Vertán Endre-ucca 17). 

Rövidesen megindul a Szegedi-ucca ujrakövc-

rése. A Szegcdi-ucca ujrakövezése — mint illeté-

kes helyről értesülünk — a legközelebbi hetekben 

már megindul. A kereskedelemügyi minisztérium-

ban a tervek készen állanak s a munka vállalat-

ba adására a döntés a napokban megtörténik. A 

minisztérium részéről kilátásba helyezték azt is, 

liogy a városra hárított hozzájárulás összegét 

mérséklik 

D é I m a 9 y 
r 

a r o r s z a g r e g e n y 

HÁROM HET 
i r t S Z . S Z I G E T H Y V I L M O S 

Mintha titkos megállapodással átengedték 
volna a veszekedés vezetését Zentuinénak, 
most nz szólalt meg. 

— Nagyon szépen elszavalta Strindberget. 
— Nem törődöm vele, bogy mit gondol-

nak rólam, mégis 'szolgálnom kell a leleple-
zéssel, hogy egy betűjét sem olvastam. 
Egész életemben fáztam a filozófusoktól, 
egyszerűen nem érdekelt, hogyan gondol-
kodik más. Nekem a tények beszélnek, nem 
az ellenőrizhetetlen micsodák, amik a lélek 
mélyén húzódnak meg s onnan értelem, 
megmagyarázás nélkül buggyannak fel. Azt 
hiszik, a közönséges ember nem tud hason-
ló megállapításokat tenni, mint az elvont 
körben élő bölcsek? Tudom, amit tudok, 
mert van látó szemem, végigcsináltam sok 
mindent s eljutottam odáig, bogy részint 
hiúság, részint őrültség az a halmozat, amit 
a férfiak a nőkért elkövetnek. 

— Ugyan, mit csinálna nélkülük, — gú-
nyolódott Zentainé. 

— Biztosítom, hogy sokkal könnyebben 
elviselném a hiányukat, mint ők a férfiakét. 

— Persze, szerencsétlen nemi lények . : . 
— Ha nem is kizárólag erre gondoltam, 

annak is jelentékeny szerepe van benne. Ha 
nem kiinduló pont, de lehet főállomás, vagy 
végcél. Közben kell nekik minden hódolat 
és áldozat, amiért nem adnak semmit, csak 
természetesnek találják, bogy meglegyen. 

Az asszony felkacagott, volt a hangjában 
valami erőltetettség. > 

— Tudja-e, Korláth, hogy maga egészen 
megérett a nősülésre? Aki ennyire rágalmaz-
za és kerüli u női nemet, az már szépen 
megöregedett ahhoz, hogy bolonduljon 

utána. 

A festő felkapta finoman őszülő fejét, 
amelynek halántéka már kapott néhány kez-
dődő ezüst arabeszket. Mintha tudták volna 
itt a gyönge oldalát, hogy ezzel támadnak 
reá, a negyvenkét évére. 

Zentainé észrevette a mozdulatát, meg is 
értette, igyekezett enyhíteni a mondatán. 

— Ámbár azt mondja a régi kopott frázis, 
hogy- mindenki annyi éves, amennyinek érzi 
magát. • v 

Csupa vésztjósló szeretetreméltóság volt 
Korláth, mikor most megszólalt. 

— Tudnék erre valamit mondani, 
— Mondjál 
— Nem merem. 

A legkellemesebb és 
l e g o l c s ó b b ő s z i 
szórakozás: a könyv 

Délmagyarcrsszáo 
KölcsonKönyvíár 
lelcf on 13-06. 

A Délmagyarország 
e l ő f i z e t ő i n e k 
nagy kedvezmény 

Aradi ucca 8 

— Annyi szigoruat mondott már eddig, 
hogy aligha fokozhatja. Csak ki vele. 

— Mégis gorombának fognak tartani. 
Egész seres; életvidám, Korláth szerint 

léha, asszony egyszerre támadt neki. 
— Ne hallgassa el, szokott maga nagyon 

jókat is mondani. * 
— Én nem bánom, vonogatta a vállát a 

festő, maguk lássák. Annyi az egész, fordult 
megint Zentainé fele, bogy ostobaságot 
tnond az a régi frázis. Mert nem az a fon-
tos, hogy én tírezzem, hány éves vagyok, 
hanem maga. Én elfogult lehetek a dolgom-
ban." 

Sose válogatta különösen a szót, nagyőri 
is sokat engedett meg hangban ez az asszony-
sereg, egy pillanatra mégis megijedt a bá-
torságától. De máris kiengesztelt mindent a 
felharsanó kacagás, amiben Zentainé hang-
ja vezetett. 

— Isten mentsen tőle! Köszönöm a meg-
tiszteltetést, nem kérek belőle. Győződjön 
meg róla, aki akar. 

Most nagyon szelíd, szinte alázatos lett a 
festő hangja. 

— Bocsásson meg, félreértett. Csak' rossa 
viccet akartam riposztnak odavágni, mindért 
további gondolat, vagy szándék hijján. Nevri 
személyes éle volt, hanem általános. Es^en* 
ben sincs a felkinálkozás, kölyökkoromban 
is több volt az Ízlésem. Részint a természet-
tudósokkal tartok, akik azt hirdetik, bogy 
mindig a madárnagysága választ. Ámbár 
aki nekem az életben kellett, ha nagyon 
kellett, azt mindig meg tudtam szerezni. 
Hogy aztán volt-e erőm a megtartására is, 
oz megint más kérdés. Kellemetlenül finyűs 
voltam mindig, sok mérget csepegtetett nz 
életembe ez a tudatom alatt belém szivár-
gott tulajdonság. Vannak még, akik ismer-
nek, azok igazolhatnak, bogv sose voltanl 
felkínálkozó. A faitáiától is undorodtam. Ha-
nem maga árult cl megint valamit a sablón-
nőből. A sértő védekezést ott, alvT &zc3 
sincs és nem is lehet támadásról. Tu i'u- -mi 
ez? Krakélerség a voltaképpeni verek©, lő 
hailam nélkül. Szeretném, ha kel!?m'Ttén-
kednél, hogv beléd rúghassak, mert éppj 
most olyan kedvemben vagyok. Ismertemi 
egy asszonyt, uki nngvon alacsonvrendir* 
nem is éppen szalonképes, de vagvonos 
családból származott. Szegényke egészen ki-
vált közülök, kitűnő nevelőintézetekben járt, 
előkelő ur vette el. — mégis keserűség volt 
az egész élete. Szinte félszeggé tette az tí 
gondolat, bogy valaki egyszer éreztetni ta-
lálja vele a famíliáját, ezért 5 volt brüsz'k és 
magától mindenkit távol tartó. 

Folytatjuk. 

inmlúi és 
m t i v c f z c r • 
Szinháznyitás elött. Október közepén megnyílik 

a színház s ujra élet költözik a színházi falak 
közé. A társulat titkárnője már megérkezett Sz©. 
gedre és megkezdte a bérletek gyűjtését. A hely-
árak a régiek. Amint a színházi iroda közli, it 
társulat az idei szegedi szezont S z a b a d ó * 
Béla és R á k o s i Jenő „Bolond" cimü klasszikus 
operettjével nyitja inog. Az első prózai újdonság 
C s a t h ó Kálmán „Fűszer és csemege" cimü' da-
rabja lesz, az első modern operett pedig az Er-
délvi-fcle: Leaypn ugy, mint régen voIL 
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A lelkes SzAK pompás győzelmet 
aratott vasárnap 

SzAK—WMFC 2:0 (0:0) 

Régi igazság az, hogy a lelkesedéssel min-
den nehéz akadályt le lehet győzni a futball-
sportban. Ez az igazság vasárnap ismét bc-
igaztdódott & SzAK-WMFC NBB-márkő-
zésen, amelyet mintegy kétezer ember előtt 
bonyolítottak le az ujszegedi sporttelepen. 
Ennek a közönségnek már volt alkalma 
többizben lelkes játékot látni, de amilyenben 
vasárnap része volt. az örökké emlékezetes 
marad. A SzAK ugy harcólt vasárnap a fa-
vorit bajnokaspiráns ellen, mintha legalább 
is a bajnokság kérdését döntötte volna el a 
küzdelem. Csak két pont forgott kockán és 
ezt a két pontot a SzAK nem volt hajlan-
dó átengedni még akkor sem a csepeliek-
nek, ha a papírforma már előre elkönyvelte 
a vendégek számára ezt a „díjazást". Nem 
csökkentjük a SzAK győzelmének értékét, 
ha megállapítjuk, hogy ezen a mérkőzésen 
a többet támadó fél a vendégcsapat volt, 
mert a piros-fekete együttes jól, ügyes tak-
tikával és lelkesen futballozott. A második 
félidő nyomasztó csepeli fölényében a SzAK 
nem vesztette el a fejét, ügyesen védeke-
zett és még támadásra is volt ereje. Ezek a 
támadások mindig veszélyt jelentettek a cse-
peli kapura és igy is született meg az érté-
kes győzelem. Hiába szorongatott a csepeli 
együttes úgyszólván egy félidőn keresztül, 
csatárai komoly lövést nemigen tudtak kül-
deni a kitűnően védett szegedi kapura; in-
kább beadások és kapuelőtti kavarodások 
adtak munkát a védőknek. Ezzel szemben a 
SzAK, ahányszor leküzdötte magát a csepeli 
kapuhoz, forró pillanatokat teremtett. Talán 
nem is lett volna olyan nagy a csepeli fö-
lény, ha a SzAK, amikor belőtte első gól-
ját, nem rendezkedik be védelemre, de tar-
tani akarta ezt a váratlanul jó eredményt és 
olyan ügyes volt ebben a munkájában, hogy 
kitellett erejéből ujabb gól lövésére is. Min-
dent összegezve, a SzAK győzelmét megér-
demeltnek kell mondani és ha ilyen határta-
lan lelkesedéssel fog az elkövetkező mérkő-
zéseken is játszani, az eredmény nem ma-
radhat el. 

Szólni kell még a közönségről, amely az 
első perctől az utolsóig kitartott a csapat 
melleit és régen látott lelkesedéssel biztatta 
csapatát; ezt a közönséget megérdemelte a 
csapat és az együttes rászolgált a biztatásra. 

A gólnélküli első félidő után, amikor a 
SzAK többizben lépett fel támadólag a 
WMFC ellen, amelynek szintén voltak jó 
momentumai, a második félidő döntötte el 
a mérkőzés sorsát. A ÍO. percig, amig n 
SzAK belőtte első gólját, változó volt a já-
ték. Az első gól ugy esett, hogy Solymár 
szabadrúgása Földesi fejét érintve Török 
elé esett es a bnlszélső góllá értékesítette jó 
helyzetét. 1:0. A gólra óriási erőfeszítéssel 
támadott a csepeli csapat, a SzAK azonban 
taktikát változtatott, Solymárt hátravonta és 
ekkor az eredmény megtartására törekedett. 
A taktika ügyesnek bizonyult, mert még tá-
madásra is jutott erő a csepeli ostrom kö-
zepette. A 28. perc meghozta a pompás sze-
gedi győzelem bebiztosítását. Solymár a 
szegedi tizenhatosvonalnál megszerezte a 

| labdát a csepeliektől, nagy lendülettel ..vitte 

a félpálya felé, itt nagyszerűen továbbította 
Török elé. A balszélső keresztül verekedte 
magát Győryn és beérve a 16-os vonalra, a 
kornelvonallal majdnem egyirányból hatal-
mas bombát zúdított Budavári kapujába-
2:0. Most már nyugodtabban játszott a 
SzAK, a védelmi munkával azonban, igen 
helyesen, nem hagyott fel és Török kis sze-
rencsével ujabb gólt lőhetett volna. 

A kapuban, a Bokor helyett védő Karolyi 
hibátlan volt. A két hátvéd kitűnően ol-
dotta meg feladatát. Itt találjuk meg a me-
zőny legjobb emberét, Polyák Il.-őt, teljesít-
ményben azonban alig maradt mögötte Ró-
zsa. Nagyszerű volt a halfsor. A kőt szélső 
fedezet; Bartha és Hertelendy semlegesíteni 
tudta Serényit, illetve Rökköt, de kitűnő 
volt Hajdú is, a centerlialf. A csatársor meg-
felelt. Töiököt két góljáért kell megdicsérni, 
Földesi és Albert képviselte a támadósorban 
a rafinériát és ügyesen foglalkoztatták a szár-
nyakat. Solt ajvuló formában van, kár, hogy 
súlyosan megsérült a fején még az első fél-
időben. Ragyogó teljesítménye volt vasárnap 
Solymárnak; határtalan lelkesedéssel vette 
ki részét a védekezésben és a támadásban. 
Oroszlánrésze van az eredmény kivívásában. 
Az ő érdeme az a taktika, amelyet a SzAK 
felvett, amikor erősödött a csepeli nyomás. 

Újvári játékvezető sokszor tévedett a sze-
gedi csapat terhére. 

— o o » — 

Az NBB állása; 

Keleti-csoport: 

Diósgyőr 4 4 16 5 8 
SzAK 4 3 - 1 13 3 6 

WMFC 4 3 — 1 10 5 6 

DVSC 4 3 — 1 13 t> 6 

SBTC 4 2 — 2 16 8 4 

FTC 3 2 - 1 10 5 4 

Törekvés 4 2 — 2 10 9 4 

MAFC 4 2 — 2 8 11 4 

PTK 4 2 — 2 8 11 4 

Cs. MOVE 4 2 — 11 15 4 

SzcntJőrinc 3 1 — 2 9 14 2 

Reménység 4 1 — 3 5 15 2 

VSE 4 4 4 14 — 

MÁVAG 4 1 1 10 -

— o o o — 

M sikerült a Szened FC 
kiskunfélegyházai vendégjátéka 

A Zugló ellen készülődő Szeged FC va-
sárnap Kiskunfélegyházán vendégszerepelt. 
Ellenfele a KTK volt, amelyet nagyszerű 
játékban 7:0 (3:0) arányban legyőzött. Az-
zal tisztában voltunk, hogy a ligacsapatnak 
nem lehet komoly ellenfele a kiskunfélegy-
házai együttes, ezért nem uz eredménynek, 
hqnem a jó játéknak kell örülni. Ugy a vé-
delem, mint a támadósor hibátlanul futbal-
lozott, ami jó előjel a Zugló elleni bajnoki 
meccsre. 

Az első félidőben a Pálinkás—Szórka, 
RiesZ—Marosi, Kovács, Bertók—Bognár, Ha-
rangozó, Lukács, Szilassy, Nagy összetétel-
ben játszott a ligacsapat, szünet után Baróti 
volt a ínbbfedezet és Marosi a centerhulf- A 

i 

mérkőzésen mutatott játék azt igazolta, 
hogy ebben az összetételben felel meg leg-
jobban a Szeged FC csatársora. Mindenki 
jó) játszott, Kovácsot kivéve. Az együttes 
legjobb embere Bognár volt. 

A gólokat Bognár (4), Harangozó, Lukács 
és Szilassy lőtte. • 

Hz SzTK és a KEAC pompás 
győzelme, a Vasutas veresége 

a vasárnap] amatörforduló 
eseménye 

A vasárnapi amatörforduló meglepetése, hogy 

•a Vasutas vereséget szenvedett Makón, az M l ív-

tál és az edd'ig gyengén szereplő SzTK ragyogó 

győzelmet aratott a MAK fölött. A KEAC tartja 

jó formáját é$ a Sylvánia ismét pontot szerzett 

Szentesen. 

KliAC—Sz. Máv. 7:1 (4:1) 

A SzAK—WMFC elölt lebonyolított mérkőzé-

sen -a szentesi csapat egy pillanatig sem volt ko-

moly ellenfele a bajnokaspiránsnak. Góllövök: 

Tihanyi (4), Kovács I. (2), Dénuel, illetve Mi-

hály. 

SzTK-MAK 8:0 (4:0) 

A Hunyadi-téri' sporttelepen végre magára ta-

lált az SzTK és végig fölényben játszva, még eb-

ben az arányban is megérdemelte a győzelmét. A 

gólokát Sulyok "(2), Dobra (2), Csonka 2, (egyet 

11-esből), Ilerbicb és Török (11-esböl). 

MTK—Vasutas 2:1 (1:0) 

Makó. Élvezetes küzdelmet vivott a két csapat. 

A küzdelemből a szerencsésebb makói együttes 

került ki győztesen és ezzel a forduló legnagyobb 

meglepetéséi okozta. Berifálh, Rózsa, illetve Déli 

szerezte a meccs góljait. 

Sylvánia—SzTE 3:3 (1:1) 

Szentes. Győzelmet érdemelt volna a szegedi 

csapat, ez azonban csak azért nem sikerült, mert 

a mérkőzés nagyrészét Virág súlyos serülése mi-

att tiz emberrel volt kényt"ln lejátszani. Góllö-

vők: Czeglédy (3), illetve Kovács (2) cs Somló. 

KAC—HTVE 4:4 (2:2) 

Kecskemét. Igazságos eredmény. A sok gól 

a gyenge védelmek miatt esett. Góllövök: Gáspár 

(2), Ilargittai, Kaufmann, illetve Csongor (2), 

Diamant és Rozsnyay (öngól). 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szeged; 
SzAK n.—KiTE 2:0 (0:0), Postás-STC 15:1 (6:1), 
KEAC l l . ^P iek SC 6:1 (2:1), SzFIE-MAK I I 
0:0. Móraváros—Rákóczi 6:0 (3:0), Makó: SzATE 
—MTK II. 5:4 (5:0), Hódmezővásárhely: IIMTE 
—Vasutas II. 5:1 (2:0), Mindszent: HTVE I I -
MLE 3:3 (3:1). — Szövetségi dijmeccsek: Szeged: 
KEAC I I I—SzATE II. 3:1 (2:0), Móraváros II. 
— Rákóczi II. 9:0 (5:0). — Kupameccs: Szeged: 
UTC—Pesterzsébeti Juta SC 2:0 (0:). A két test-
vérvállalat futballcsapata a cégkupáért mérte 
össze erejét. A küzdelemből megérdemelten ke-
rült ki győztesen az ujszegedi együttes, amely-
nek- góljait Pintér 111. és Bozóky lőtte. A má-
sodik félidőben Tószt, a pesterzsébetiek játékosa 
olyan szereticsóllcnül csapott össze, az egyik uj-
szegedi futballistával, hogy lábtörést szenvedett. 
A kupa az UTC kezébe került. 

'Az T. o. amatőrbajnokság: 

KEAC 4 4 — — 17 7 1 

Vasutas 4 3 — 1 15 4 6 

UTC 3 2 1 — 6 3 5 

HTVE 4 2 1 t 9 7 5 

Sz Máv. •1 2 — 2 9 10 4 

MAK 4 2 — 2 7 14 4 

KAC 4 1 1 2 10 8 3 

MTK 4 1 1 2 8 10 3 

Sylvánia 4 1 1 2 7 10 3 

SzTE 4 1 1 2 5 9 3 

SzTK 4 1 — 
o 
o 11 16 2 

KTK 3 — — 3 4 10 
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A Kispest 6:1 (1:J) arányban legyőzte H Sár-

lánj-ueeábnn a Salgótarjáni SC'-t a vasárnapi 

egyetlen iignbajuoki mérkőzésen. 

Az NBB vasárnapi eredményei: Keleti csoport: 

I TC—Váci SE 5:0 (2:0), Salgótarján—Szentlőrinc 

0 0 (3 0), Pereces—MAVAG 1:0 (1:0), Cs. MOVE 
Mezőtúr 5:1 (3:0), Diósgyőr—Debrecen 4:2 

(1:1), Törekvés—Reménység 3:1 (1:1). Nyugati 

csoport: Lampart—Tokod 1 ;t (1:0), Rákoskeresz-

túr—Pénzügy 4:2 (2:1), UTE—Tatabánya 4:0 

00), BESzKRT—Postás 2:1 (2:1). Haladás— 

Egyetértés 5:1 (3.-0). Pécs—Vasas 4:0 (2:0), Sop-

ron -Albe Regia 3:2 (0:1). 

Iludape.-it csapata néven Zágrábban szerepelt 

együttes 1:6 (0:3) arányban vereséget szenvedett 

a horvát főváros reprezentánsaitól. Az cgycilen 

budapesti gólt Vermes lőtte. A vereség oka a 

közvetlen védelem gyenge játéka és a belsők te-

hetetlensége volt. 

Jó l sikerült a vasárnapi kerék páros verseny. 

\z MKSz déli kerülete vasárnap jól sikerült or-

szágúti versenyt rendezett a betonúton. Érdekes-

sége voll a programnak a vaskcrckesek és a höl-

'vek versenye Főverseny I. I I , I I I . oszt. (170 km): 

1 Kotormánv (Postás) 5.17 ó., óraátlaö32.177 kin. 2. 

Jánosi cGvAC) rajta. 3. Nngv (GvAC) 5-17.27. 4. 

Kopasz (Vasutas) rajta 5. Csányi (SzTK> rajta 

Haladók: IV. osztály: 1. Lábdi (Vasutas) 5.29 éra. 

éraátlag 31.185 km. 2. Hegedűs (SzTK) 5:29 25. 3. 

Kornás (Vasutas) 5:29.30, 4. Hetest (Vasutas) 
r.'jta. 5. Csikós (Vasutas) rajta. Kezdők, V. osz-

tály: 1. Ábrahám (Vasutas) 5.31 óra. 2. Papp 

(Vasutas) rajta. 3. Kédel (SzTK) rajta. 

Ifin sági verseny (90 kilométer): 1. Tuszinger 

(Vasutas) 2.52 óra, óraátlag 31395 km. 2. Hatva-

ni (Vasulas) rajta. 2. Ierenezy (Vasutas) rajla. 

1 Potnizi (Vasutas). 5. TáborosI (SzTK). 

Hölgy-verseny (10 kilométer): 1. Tarkányi Kata-

lin 30 perc, 2. Zsótér Józsa rajta. 3. Patnky Gi-

zella 32 p. Vaskerekes versenyzők 25 km)- 1 Kani-

zsay 5214 p. 2. Tóth rajta. 3. Katai rajta. 4. Monos-

tort ri jta. 

—o f ) o— 

A Nemzeti Bajnokság állása 

Hungária 3 4 — — 12 6 S 

Kispest 4 3 1 - 15 7 7 

Nemzeti 4 2 2 - 12 2 6 

Újpest 3 3 — — 10 4 6 

Budafok 4 2 2 - 5 3 6 

Szeged FC 4 1 1 2 7 7 3 

Szolnoki Máv. 3 1 1 2 6 6 •1 

j Elektromos 4 1 1 2 9 13 S 

Ferencváros 1 1 — - 8 1 2 

Taxisok 4 1 — 3 14 10 2 
Pböbus 4 — 2 2 5 8 2 

SSE 4 1 3 8 20 2 

Zugló 4 — 2 2 7 22 2 

Bocskat 3 — — 4 2 11 — 

RÁDIÓ 
K e d d , rtzep'ember 3 Q 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
6.46: Torna- 7.20: Étrend- 10: Hirek. 12: Déli ha. 
rnngszó, időjárásjelcntés. 12.40: Hirek. 1320: Idő-
jelzés, időjárásjelenlés 14.40: ll irek, étrend, étel-
niiszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés. 

BUDAPEST 1. 
12.05: Országos Postászcnckar. 13.30: Hangié-

mezek. 16.10: Asszonyok tanácsudóju. 17: Ének 
zongorakísérettel. 17.30: Békés varosa. Városis-
mertetés. 18: Cigányzene tárogatóval. 19: Édes 
utyanyelvünk. Előadás. 19.20: A rádió szulouzc-
lekara. 20.30: Kiss Ferenc előadóestje. 21.10: lli-
rek. 21.30: Az állástalan zenészek zenekara. 23 
"ra 10: Jazz-zenekar. 

BUDAPEST I I . 
18.35: Francia nyelvoktatási 19.30: Mezögazda-

sagi félóra. 20: Hirek, ügetőversenyeredmények. 
20.35: Hanglemezek. 

KÜLFÖLD . 
Bécs. 24: Éjféli hangverseny. Belgrád. 20: 

Népdalok. Berlin. 21.15: Hires énekesek leme-
zei. Bukarest. 20: Szimfonikus hangverseny. 
Droitwich 23.15: Tánczene. Hamburg. 23.15: 
Könnyű és tánczene. Kacsa. 17.10: Hangjáték 
magyarul. Köln. 20.30) Táncest dalokkal. 
London Reg. 22: Orosz dalok. Luxemburg 

!•>: Tánclemezek. Radio I'aris. 20.15: Z011-
gorahármas. Chopin Halok. Róma. 19.30: Vo-
nószene. Strassburg. 21.15: Opcretlrészlctek. 
Slutlgirt. 22 30: Nasrv rádiózenekar 

A 
megfejtéseket péntek délig kell beküldeni az Aradi-uccai kiadóhivatalba. 

Kereszírejivényck a verseny eaész larlama alalí beküldhetők. 

A rejlvényekei „Keresztrejtvény", a megfeiléseket „Megfejtés" 
cimmcl kell beküldeni a kiadóhivatalba. 

Apróhirdetések. 
dor, rum, l ikőr,I 
konyafc°szeszáruI 

tcgolcaono 

S c h w a r c z n á f , S 
Dugonics tér 3. 

Tűzharcos öajtár-
sakna t kihordásná. 
az előirt árakból 
57o kedvezmény. 

Különbejáratu bútoro-
zott szoba a belváros-
ban állandó lakónak 
kiadó. Jelige: Fürdő-
szoba használat. 

Lépcsőházi bejáratú ké-
nyelmesen bútorozott 
szoba keltőnek is ki-
adó. Kossuth Lajos su-
gárut 8, T. 10. 

! í l ] 

Tisza Lajos körút 38, 
tt emelet 1—5 szobás 
komfortos lakás novem-
ber l-re kiadó. Tuda-
kozódni ugyanolt. 

K a 

Kiszolgáláshoz ügyes 
házi leányokat felve-
szünk. Kis Tisza, Dago-
nies tér 2. 

Kifutófiú azonnalra fel-
vételik, Gliiek, Rákóczi 
tér, benzinkút. 

Korrekt, jómegjclenésü 
urak, fővárosi napila-
pok részére yclőfizetés-
gyüjlőnek imgas juta-
lékkal állandó munká-
ra felvétetik. Jelentkez-
ni délelőtt 11-től Ká-
rász u. 15, hirlapiroda. 

Ügyes kifutólány és 
efty tanulólány felvéte-
lik. Pompudour szalon, 
Csekonics u. 1. sz. 

Egy erős fiút kifutó-
nak felvesz Lázár Já-
nos sütőmester, Szabad-
ság tér 11. 

Cipész segéd férfi mun-
kára és egy fiu tanutó, 
vagy kifutó felvétetik 
Feketesas u. 21. Békési 
cipész. 

Kifulófiut felvesz fü-
szerüzlet. Kigyó u 1. 
Kifutóleány felvétetik. 
Fizetés P 20. Stiihnier 
eukorüzlet, Széohenyi-

tér 16. J 

T A N A R N Ö T KERESEK 
egész napi elfoglaltság-

ra. Ajánlatokat Nyelv 

tudással előnyben a ki 

udótui l é t e k 

Hdta íOAXOr í 
aEfea&ricuütt 

Bejárónő délelőtti 5 
órai időre felvétetik. — 
Dr. Kövér ügyvédnél, 
Deák Ferenc u. 23 sz. 

Bejárónő reggel 7 órá-
tól 12-ig felvétetik. — 
Széchenyi tér 3, I. 4. 

Takarításban, keféiés-
ben jártas bejárónőt 
kis családhoz jó fize-
téssel felvétetik azon-
nalra. Horthy M. u. 11, 
földszint 3. 

BEJÁRÓNŐ 

egész napra felvétetik 

Madách ucca 8. II. em. 

bal. 

'flPfff»VCT€l 
Gumiharisnyák. sérv-

kötők. talpbetétek, sus-
pensorok Okutarium 
Kellner gyógyászati 
osztályán. Kárász u. 3. 
Sparherd!, gázspar-
licrdt eladó. Bocskai u. 
7 szám. 

Keveset használt ke-
rékpár készpénzért — 
igen olcsón eladó. — 
Sebőn Henrik, Fekete-
sas u. 15. 

Villanyvarrógép, cég-
táblák. szabó • ollók, 
próbababák, kenyérvá-

gó kés. tenniszütők el-
adók. Kálvária u. 38, 
jobb. 

Rövid kereszthuros 

márkás 

ZONGORA 

eladó. Bercsényi u. 9. 

2 drb samolt betétes 
Meteor kályha eladó. 
Tisza L. körút 34. II. 
emelet. 

Bordó kókusz szőnyeg, 
róka boa, kirakati ref-
lektor. lámpák eladók. 
Tisza Lajos körút 42a'. 
Divatáruüzlet. 

Alig használt karika-
hajós süllycsztős var-
rógép eladó. Horthy 
Miklós 11. 12, T. 1. 

JóállapotLun tevő női 
barna bőrkabát közép-
termetre, fiúnak is — 
megfelelő és ugyancsak 
jó állapotban lévő bar-
na bunda eladó. Ugyan-
ott különböző használt 
bútorok külön-külön is 
eladók. Polgár ucca 14, 
háziasszonynál. 

5000 4000-ig kölcsönt 
keresek adómentes uj 
házamra első liclvi beÁ 
táblázásra. Érdeklődni 
megbízottamnál, Mol-

nár iroda, Kossuth La-
jos susíúrul 23 sz alatt. 

Aki nem tudja, hogy a 

iegizlctcsebb és olcsóbb 

házikosztot 

DEÁKNÉ 

adja, az győződjön 

meg. Kihordásra is. 

Fckctcsas-ucca 11. Bér-

ház mögött. 

Egy férfi templomülés, 

2-ik sor közép, bérbe-

adó. Vajda, Maros u. 9. 

Nőt vagy férfit üzlet-
társkéntfogadok el 5000 
pengő lőkcvcl, közre-
működéssel vagy anél-
kül ,régóta fennálló fű-
szer, csemegeáru üzle-
temhez. Megbízottá in 

szívességből Felhő u. 
17, Háztulajdonos. 

Levelére választ kér 
Nyugdíjas jeligérc az 
ajánlkozó. 

Értéktőzsde. Irányzat: bizakodó hangulatban 
barátságos irányzattal nyitott a tőzsde. Az első 
kötések szombathoz viszonyítva kivétel nélkül 
magasabb árakon jöttek létre. Nem sokkal ez-
után a vétel érdeklődés megszűnt nyereséghizlosi-
ló eladások, valamint koutremin tevékenység kö-
vetkeztében az általános árszint kissé csökkent, 
A tőzsdeidö későbbi folyamán a kínálat mindjob-
ban fokozódott, ugy, hogy a részvények kezdeti 
árnyereség zárlatig csaknem teljesen elveszett, 
A tőzsde tartott irányzattal zárt. 

Magyar Nemzeti Bank 158, MAK 285, Ganz 
1970, Izzó, Szegedi kenderfonógyár üres. 

Zürichi devizazárlat. Páris 11.94, London 2129, 
Newyork 413.18, Brüsszel 74.875, Milánó 23.325, 
Amsterdam 238.55, Berlin 177.60, Prága 15.20, 
Varsó 83.10, Belgrád 10.—, Athén 3.95, Bukarest 
3.25. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font 16 25—16.45, belga 57.10—57.65, 
cse.li korona 950—1200 (a 20 koronánál nagyobb 
címletek kivételével), dán kor. 73.15—73.95, dinár 
7.15—7.70, dollár 337.95—311-95, froncia fr. 8.90= 
9.40. kanadai dollár 332.00—337.00. hollandi forint 
182.65-184.65. lengyel zlotv 60.00-61 40, leu 3.00= 
3.45, leva 300-3,60. lira 16.90-17.90 (500 és 1000 

tirás bankjegyek kivételével), német márka , 

norvég korona 82.15—83.35. svéd korona 81.65= 

81.85, svájci frank 76.50-77.20. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. 'A" kcszSrrt 

piacon jobb érdeklődés következtében a kenyér* 

magvak irányzata barátságos volt, a buza árrt 
10—15, a rozs ára 5—10 fillérrel emelkedett. X 

takarmánveikkek iránvzata szilárd volt, a rab 

óra 25—35, árpa 45=50, a tengeri 5, a buzakorpa 

10—15 fillérrel drágult. A forgalom csendes. 

Budapesti forménvtőzsdo hivntn'oa á'-'-'-vTésf). 

Ruza tiszavi-léki 77 kg-os 20.25—20. 35, 78 kg-os 

20.15-20.55, 79-es kg-os 20.65—20.75, 80 kg-os 20 7.1 

—20.85, felsőtiszai, dunánluli, dunatiszai 77 kg-os 

19.95-20.10, 78 kg-os 2015-20.30, 79 kg-os 20.35 = 

20.50. 80 kg-os 20.15-20.60. ujrozs pestvidéki 1510 

—15.20. takarmányárpa I. 17.25-17.50. zab I. 17.03 

—17.:X), tengeri tuszántuli 19.70-19.80. 

Csikágói terménytőzsde zár lat Buza lanyhuló. 

Szept. 161 fél, háromnyolcad, dec 65—64 hétnyol-

cad, májusra 6(5 háromnyolcad—66 egynegyed. 

Tengeri lanyhuló Szept. 53 fél, dec. 50 hétnyolcad, 

májusra 52 hétnyolcad. Rozs lanyhuló. Szept. 

42 háromnegyed, dec. 43 háromnegyed, májusra 

45 háromneyed. 

Felelő* szerkesztő- P4SZTOR JÓZSEF. 

Szeged: Szprkpsztőség Rudolf-tér 9., I. emclcl 

Telefon 23-33. 
Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és j egy 
iroda: Aradi-ucca 8., telefon 13-06. 
Nyomda: Lőw Lipót-u. 9., telefon 13-08. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 

Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-oál, Szeged. 

Felelős nyomdavezető: KLE IN SANDOIt. 


