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Hetven százalék 
A pénzügyi bizottság nz első csudát vég-

rehajtotta, a jövő évi költségvetést ugy ál-
lította össze, hogy a számvevőségi előter-
jesztésben „előirányzott" 97 százalékos pót-
adót h e t v e n s z á z a l é k r a csökkentette. 
Minden elismerésünk a pénzügyi bizottságé 
azért a törekvéséért, hogy az adóterhek fo-
kozásának útjába állt, de azt a módot, ami-
vel ezt elérte, már nem illeti meg ez a tel-
jes és feltétlen elismerés. 

Mit csinált a pénzügyi bizottság? Kiterítet-
te maga elé a számvevőség által elkészített 
költségvetést s ami abban e m e l é s volt, 
azt egyszerűen t ö r ö l t e s ezzel szemben a 
városi adók különböző nemeit olyan mér-
tékben emelte, hogy a csökkent hiány a 70 
százalékos pótadónak feleljen meg. Nehogy 
felreértés legyen elismerésünkből, vagy ki-
fogásunkból, — magunk is azt valljuk, hogy 
n p o l g á l r s á g t e r h c-i t e m e l n i ezek-
ben az időkben már csak azért sem lehet, 
mert az állami közterhek ezen a téren is 
nagyobb szerepet osztottak ki a polgárság-
nak, mint amilyent gazdasági erejével és 
anyagi felkészültségével be tud tölteni. Ma-
gunk is azt valljuk, hogy a gyön-
gébb vállakról le kell venni a terheket 
s az erősebb vállakra kell rárakni, nem sza-
bad azonban tisztán financiális és egyálta-
lában nem érzelmi okokból szem elől tévesz-
teni azt, hogy a beruházási hozzájárulások 
kivetésével az államkincstár meglehetős 
mértékben tesz eleget ennek a programmjá-
nak s nagyon kevés teret hagy kihasználat-
lanul a városi közületeknek. Az a d ó e m e -
1 é s soha rokonszenves nem volt, ma azon-
ban a város számára teljességgel k e r e s z -
t ü l v i h e t e t l e n volna, hacsak nem akar-
na a r a b l ó g a z d á l k o d á s álláspontjá-
ra helyezkedni s nem törődve azzal, hogy 
tönkre teszi-e az cxísztenciákat s szétrom-
bolja-e azt a termelő munkát, aminek ered-
ményeiből a jövőben is részesedni kivan, 
v i g y o n d é z s m asz. e r ű e n kötelezné 
a város polgárait arra, hogy n e k i adják 
azt, ami uz állami adóztatás után megma-
radt; 

A pénzügyi bizottságnak ez a — kasztra-
ciós eljárása azonban valósággal megmere-
víti a város gazdálkodását s g á t a t e m e l 
m i n d e n fc j 1 ő d é s, m i n d e n h a l a -
dás , m i n d e n k o r s z e r ű a l k o t á s 
e l ő t t . A pénzügyi bizottság azzal, hogv a 
bevételek egyik-másik, rendszerint azonban 
csak a v á r o s i a d ó k r a vonatkozó téte-
leit emeli, e g y e t l e n f i l l é r u j j ö v e -
d e l m e t a v á r o s n a k n e m s ze r e z , 
mert akármennyi van előirányozva kereseti 
adóbevétel cimén, a kereseti adó a költség-
vetési előirányzatra tekintet nélkül folvik be, 
vagy — ahogy ujabban mondani szokták" s 
nhogv ujabban történni is szokott, — „esik 
ki". Hogy vagyonátruházási illeték" cimén 
mi folyik be a városhoz, az függ attól, hogy 
a jövő évi gazdasági helyzet hogyan alakul 
ki, függ attól, hogy milyen lesz az ingatla-
nokban a forgalom, de teljességgel függet-
len attól, hogy a költségvetés ezen a címen 
bevételként mit „irányoz elő". Arra még 
nem volt példa a világtörténelemben, hogy 
a közpénztár a befizetést azzal az indoko-
lással ne vegye át, hogy a költségvetési elő-
irányzat már „megvalósult", többet ezen a 

A 
min-

cimen a városnak" elfogadni nem lehet 
pénzügyi bizottság lelkes, szorgalmas, 
denképen beható és nagy munkát végzett, 
de ez a munka — legyünk tárgyilagosak — 
egyetlen fillérrel több bevételt, egyetlen pen-
gőt kibuggyantó uj bevételi forrást a város-
nak nem szerzett. 

Pedig talán erre is "éppen olyan szükség 
volna, mint a p i r o s c e r u z a kérlelhetet-
lenül szigorú érvényesülésére. Az elet mégis 
csak halad, akármennyire küzködünk is a köz-
teherviselés fokozása ellen s a haladó élet-
nek mégis csak lehetnek s z ü k s é g l e t e i , 
lehetnek k ö v e t e l é s e i , melyek a múlt-
ban vagy nem merültek fel, vagy nem je-
lentkeztek még azzal az erővel, hogy a tör-
vényhatóságnak észrevenni, vagy méltányol-
ni kötelessége lett volna. Az helyes, ha a 
pótadót legalább fölfelé rögzítjük, de az 
nem helyes, ha a költségvetést minden ru-
galmasságtól, minden alkalmazkodástól meg-
fosztjuk. A kormány gondoskodik arról, 
hogy hatalmas uj kiadások kerüljenek a 
költségvetésbe, — légvédelem, kaszárnya-
tatarozás stb. —, aminek terheit a polgárság 

engedelmesen viseli, mert szükségességét 
és indokoltságát készséggel belátja —, do 
lehetnek, sőt vannak a v á r o s i é l e t n e k 
is p a r a n c s a i , melyek a közgyűlés ajta-
ján kopogtatnak s melyeknek szükségessé-
gét és jogosságét is be kell látni mindenki-
nek. Ezekre is kell gondolni s ezek számá-
ra is meg kell találni a fedezetet s ha n e m 
is az a d ó k e m e l é s é v e l , h a ne m u j 
b e v é t e l i f o r r á s o k t e r e m t é s é v e L 
Tudjuk jól, liogy ez a feladat nem könnyű 
cs sokkal könnyebb hirdetni, mint megvaló-
sítani ezt a programot —, de annyi buzgó-
ság, kötelességtudás és városszerctet, 
amennyit a pénzügyi bizottság lelkiismeretes 
munkássága bizonyít, sikerrel végezheti el 
ezt a feladatot is, ha egyszer világossá válik 
előtte a megteremtendő ut. A pénzügyi bi-
zottságnak nemcsak a kr i t i k a, hanem az 
a l k o t á s munkáját is vállalni kell s ha egy-
szer a pénzügyi bizottság azzal a törődéssel, 
amivel a s z á m o s z l o p o k a t vizsgálja, a 
t é t e l e k e t és r o v a t o k a t is vizsgálni 
fogja, akkor rá fog majd térni arra az utra, 
ahol az a l k o t á s o k k a l is tolálkozhatik." 

Imrédy és Kánya 
kedden Berchtesgadenba 

repült 
Több órás megbeszélést tartottak Hitlerrel 

- Este visszaérkeztek Budapestre 
A magyarság önrendelkezési követelése az 

európai tanácskozások középpontiában 

Prága módosítások nélkül nem járul hozzá az an-
gol-francia javaslathoz ? — Páris és London ujabb 

jegyzéke Prágában 

Chamberlain esiltörtök^folytatja tárgyalásalt 
Hitlerrel Godesbergben 

Budapest, szeptember 20. A MTI 
terelnök, K á n y a Kálmán külügymi 
jos altábornagy a vezérkar főnöke, P a 

reggel 8 órakor repülőgépen Obe ma 
és kanellárral és Ribbentrop külügyin 
beszéljék. A megbeszélés befejeztével 
pen azonnal visszatér Budapestre. 

Berlin, szeptember 20. A MTI jelenti: 
Imrédy miniszterelnök és Kánya külügymi-
niszter kedden délelőtt a Berchtesgaden kö-
zelében lévő Obersalzbergbe érkezett, hogy 
megbeszélést folytasson Hitler vezér és 
kancellárral. A megbeszélésen német részről 
R i b b e n t r o p külügyminiszter is részt-
vesz. Politikai körökben ugy tudják, hogy 
Imrédy miniszterelnök és Kánya Kálmán kül-
ügyminiszter a Hitlerrel folytatott obersalz-
bergi megbeszélésen a cseh problémát a 
szudétanémet népcsoport és a magyar ki-
sebbség szempontjából vették vizsgálat alá. 

A magyar miniszterelnök kedden délelőtt 

jelenti: Vitéz I m r é d y Béla minis: -
niszter, K c r e s z t c s-F i s c h c r Lt 
t a k y Tibor államtitkár kíséretében 

rsalzbergbe utaztak, hogy Hitler vezér 
iniszterrel a csehországi kérdést mep-
a miniszterelnök és kísérete repülőgé-

fél TI óra tájban érkezett meg repülőgépen a 
Freilasing közelében lévő einrengi repülő, 
tétre. A miniszterelnök II óra tájban érke-
zett meg Obersalzbergbe ahol Hitler kancel-
lár vendégül látta ebédre. A délután folya-
mán Imrédy miniszterelnök és Kánya kül-
ügyminiszter légi uton visszatért Budapestre-

A berchtesgadeni meg-
beszélés 

Berchtesgaden, szeptember 20. \ Nemet T[ 

je'enti: hnredy Bé'a miniszterelnök ma Kánya 

külügyminiszte?, Ken-csics-Fisch r Lajos altábor. 
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nagy, a honvédség vezérkari főnöke és Patiky Ti-
bor államtitkár kíséretében ideérkezett, hogy Hit-
ler vezér és kancellárnál Oborsalzbergben Ribben-

trop külügyminiszter jelenlétében látogatást te-

gyen. A látoga'ds célja az volt, hogy megbeszél-

jék a tarthatatlan csehszlovák állapotokat. A vezér 

és birodalmi kancellár a német problémákat tárta 

fel, a magyar miniszterelnök behatóan ismertette 

az egész magyar népnek az elnyomott csehszlo-

vák ál néptdrst önrendelkezési joga iránti köve-

teléseit. 

A londoni magyar Kövei 
lord Halifaxnál 

London, szeptember 20. B a r c z a György 
londoni magyar követ ma a külügyi hivatal-

ban járt, ahol megbeszélést folytatott lord 
H a 1 i f a x külügyminiszterrel. 

A lengyel Röv^í 
Obersalxbergben 

Berlin, szeptember 20. Lipszky berlini lengyel 

| nagykövet kedden délután kihallgatáson jelent 

meg Hitlernél a Brcchtcsgadcn melletti Oborsalz-

bergben. 

Berlini lengyel körök kijelentik, hogy az a láto-

gatás, amelyet a berlini lengyel nagykövet Hitler-

nél Berchtesgadenben tett, ugyanolyan természetű, 

mint aminőt Varsó utasítására Lengyelország pá-

risi, londoni és római képviselői tettek az illető 

kormányoknál. Ennek a diplomáciai lépésnek az a 

célja, hogy ismét kifejezésre juttassák Lengyelor-

szág álláspontját a csehszlovák kérdésben. 

Visszaérkezés Budapestre 
Dudapest, szeptember 20. Vitéz Imrédy Béia 

miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter, 

Keresztes-Fischer Lajos altábornagy, a honvédve-

zérkar főnöke és Palaky Tibor miniszterelnökségi 

államtitkár teedden este 6 óra 25 perckor érkeztek 

meg Obersalzbcrgböl a budaörsi repülőtérre. 

Már fét 6 óra tájban gyülekezni kezdtek a buda-

örsi repülőtéren a' miniszterelnök fogadására. Meg-

jelent többek között Kcrcsztes-Fischer Ferenc bel-

ügyminiszter, Teleki Pál gróf kultuszminiszter, 

Rátz Jcnö honvédelmi, Rcményi-Schncller Lajos 

pénzügyminiszter és még igen sokan mások, vala-

mint L'rsmandorf budapesti német követ. 

Hat óra 20 perckor érkezett meg a repülőtérre 

a miniszterelnököt és társait hozó repülőgép. A 

repülőgépből kiszá'ló miniszterelnököt, Kánya kül-

ügyminisztert, Kcresztes-Fischer Lajos altáborna-

gyöt és Pataky Tibor államtitkárt az egybegyűltek 

hosszantartó cljonzésscl fogadták. A miniszterel-

nököt Tusnádi Nagy András üdvözölte: 

— A legnagyobb szeretettel és tisztelettel üd-

vözlünk — mondotta — abból az alkalomból, hogy 

ismét Budapestre érkeztetek. Ha Budapest és Ma-

gyarország népe eJőbb tudta volna érkezésiek, 

akkor most itt beláthatatlan töipeg várakoznék, 

mert a magyar közvélemény feszült figyelemmel 

kisért a világeseményeket, amelyek bennünket Is 

kőzetről érintenek. Dc nemcsak feszült figyelem-

mel, hanem nyugalommal is kiséri a magyar köz-

vélemény az eseményeket, a nyugalmat megadja 

egyrészt a ml Igazságunk belső ereje és-tudata, 

másrészt pedig az, valamennyien tudjuk, hogy ti 

küzdőtök ennek az igazságoknak érvényesüléséért. 

Imrédy Béla 

mcVg szavakkal köszönte meg az üdvözlést, maid 

igy folytatta: t 

>— Néhány szót szeretnék hozzátok szólni 

és rajtatok keresztül az egész nemzethez. A 

mai napon Kánya külügyminiszter úrral 

Berchtesgadenben beható megbeszélést foly-

tattunk Hitlerrel és Ribbentrop külügyminisz-

terrel. E baráti megbeszélés jelentőségét csak 

fokozta az a körülmény, hogy a közeli na-

pokban, amgy a közeli órákban előrelátható-

lag folytatódni fog az angol—német eszme-

csere. 

— A mi megbeszéléseink kizárólag a cseh-

szlovák kérdés körül forogtak. Mindnyájan 

tudjuk, hogy néhány nappal ezelőtt a Cseh-

országban élő magyarság választott és hiva-

tott képvirelői hallatták szavukat cs önrendel-

kezési jogot sürgettek a csehszlovákiai ma-

gyarság részére. Magyar véreinknek ez a kiál-

tása orkáns erü visszhangot váltott kl széles 

e ha:dban. A magyar kormány ismeri kö-

te'ességét, amely abban áll, hogy az önren-

de'kp.é3 jogos követelését minden rendelke-

zésre álló eszközzel támogassa és segítse elö, 

hogy az diadalra jusson. Ezekben a törté-

nelmi jelentőséggel terhes órákban és na-

pokban c nemzet minden fia csak egy kö-

tc'ességct ismerhet és. cz: egység és fegye-

lem. Több mondanivalóm nincs. 

A miniszterelnök ezután a kivonult sportrepülök 

tisztelgését fogadta, majd elhagyta a repülőteret. 

A magyar kérdés rendezése nélkül 
nincs megoldás 

Púi Is, szeptember 30. A csehszlovákiai magyar 

és lengyel kisebbség kérdésének Párisban egyre na-

gyobb figyelmet szentelnek. A sajtó megállapítja, 

hogy a szudétanémet területek átcsatolása önma-

flában még nem jelentené a csehszlovák kérdés 

rendezését. A lapok egyrésze valamennyi kisebbség 

jogainak kielégítése mellett foglal állást. 

A Jour szc.-int ok'a'anstlg volna arra számítani, 

hogy Magyarország és Lengyelország hajlandó lesz 

garantálni Csehszlovákia uj halárait, ha kisebbségi 

követelései nem nyernek kielégítést. A lap utal 

arra, hogy Magyarország és Lengyelország egyre 

erélyesebben lép fel. 

A Journal Olaszország mugatartásával foglal-

kozva számol azzal, hogy Mussolini a magyar és 

lengyel kisebbség kérdésében nem fog engedni. 

— Lehetséges — véli a lap — , hogy Mussolini 

iugoszldv részről nem fog ellenkezésbe ütközni, 

ha továbbra is követeli a magyar kisebbség önren-

delkezési jogának a megadását. Olaszország már 

hónapok óta dolgozik a magyar—jugoszláv kózs-

ledé-e.n ds erőfeszítései nagyrészt sikerrel jártak. 

Egyes lapok értesülései szerint a londoni meg-

ujciós k'terjedne a magyar és l nngyel kisebbség 

sorsára is. A londoni megegyezés 5. pontja sze-

rint — iria a Pc.'it Journ il — a maauar és len-

gyel kisebbségnek megadnák azokat a jogokat, | 

amelyeket már oly régóta követelnek. 

Ax 50 sxáxaléRos többség 
London, szeptember 20. Az angol—francia terv 

szerint Csehszlovákiának azokat a területeit, ame-

lyek lakosságának több-ége német — a News 

Chronlcle szerint — Németországnak adják át. 

Valószínűleg ugyanezt az engedményt teszik Ma-

gyarország és Lengyelország javára is. A több-

ségnek csak nagyon kevéssel kell az 50 százalékot 

meghaladnia. 

AgyonlöíieR Rét magyar 
Raíonát 

Berlin, szeptember 20. Bilinbői jelenti a 
Német TI: Teplitz-Schönau közelében lévő 
Bilin városkában egy majorban fogva tartják 
a 251 gyalogezred több szudétanémet kato-
náját. A foglvok között tótok cő magyarok 
is vannak. Hétfőn két magyar, pévszerint 
E r d ő d i cs N c m e t h egy darab kenyeret 
kéit a major közelében foglalatoskodó szu-
déta földmivesektől. Ezért a tettért a magyar 
katonákat eéi>fecvverrcl kivégeztek. 

Menekülők és cseh csendőrök 
véres közelharca 

Weideni jelentés szerint a cseh terror kö-
vetkezteben a határ közelében levő közsé-
gekben már úgyszólván nincsenek férfiak. 
A menekültek beszélik, hogy a csehek meg-
kezdték a szudétanémet határvidék kiürité-• 
sét. 

Scidenberg német határvárosban 
o 

menekülő tábort 

létesítettek. Keddre virradóra a védőőrség-
hez tartozó fegyveres csehek átléptek á ha-
táron és puskatüzzel árasztották el a német 
várost. Két ember súlyosan, 15 könnyebben 
megsebesült. A csehek be akartak nyomulni 
ti városba, ebben a szándékukban azonban 
megakadályozták a határőrök. A cseheknek 
oz volt a szándéka, hogy a menekiilőtábor. 
ból magukkal vigyék azokat, ukiknek ottléte 
kellemetlen rájuk nézve. A táborban van egy 
cseh csendőr is, aki német területre mene-
kült. A csehek később visszavonultak. 

Kedden hajnalban 

súlyos lövöldözés 

kezdődött a cseh határőrség cs katonai.öte-
les, egyenruhába öltözött, felfegyverzett 
szudétanémetek között, akik át akarták lépni 
a határt. A vámépületből golyózáporral 
árasztották el a földönkuszó menekülőket. 
Erre kilenc szudétanémet katona viszonozta 
o tüzelést és egészen az épületig kúszott elő-
re, amelyet gránátokkal felgyújtott. A vám-
épületet megszállva tartó 15 cseh katona két 
gépfegyverével visszahúzódott. Az épület-
ben hátrahagytak egy halott csendőrt, akit 
valószínűleg kézigránát ölt meg. Egy cseh 
csendőrt és egy vámtisztviselőt, akik feltar-
tott kézzel léptek ki uz épületből, a szudéta-
német katonák lefegyvereztek és foglyul ej-
tettek. A menekülők igy simán átjutottak a 
határon, majd a szudétanémet katonák is 
átlépték u határt. 

Tűseinek a mcneRtll-
íeRre 

Waldenberg, szeptember 20. A Néuíct TI Je-

lenti: Keddre virradd éjszaka 14 szudétanémet, 

akik között több katonaköteles, valamint több 

a;szony és gyermek is volt, Ncusorgc határmenti 

község közelében megkísérelte a szökést német 

területre. A cseh örök minden figyelmeztetés nél-

kül tüzelni kezdtek a menekülök csoportjára. Az 

emberek viszonozták a tüzelést és sikerült Gölenau 

közelében sértetlenül átkelni a határon. Német te-

rületen sok golyó becsapódását találták meg, ami 

azt bizonyítja, hogy a csehek még akkor is foly-

tatták a tüzelést a menekültekre, amikor azok 

már átlépték a határt. A csehek ezzel halárséiiést 

követtek cl. Kedden egy gépkocsin cseh tisztek-

ből álló bizottság érkezett a helyszínre, hogy az 

ügyet kivizsgálja. 

Csel} RésxUlöáés Komá-
romnál 

Komárom, szeptember 20. A csehek a komá-

romi vasútállomással szemben lévő Erzsébethez i gr t 

partján kiépített 3 páncélos ágyúállást ás a közúti 

hidra felszerelt gépfegyverállást megszállták. A 

közúti hidat és a vasúti összekötő hidat aláaknáz-

ták. Ma két szudétanémet katona átúszott a Du-

nán és ie'cntkezett a magyar rcndörhatósáenál. j; 
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Prága elfogadja „a tárgyalási alapot"? 
Prága, szeptember 20. Éjfél után 1 órakor ért 

véget a Bcncs köztársasági elnöknél tartott állam-

tanács. A beavatottak ugy tudták, a miniszterta-

nács tanulmányozni akarja a helyzetet. Ugy lát-

szik, hogy a bekére való hajlandóság van túlsúly-

ban. 

Prága, szeptember 20. A csehszlovák kor-
mány délután a prágai angol és francia nagy-
követnek jegyzéket adott át, amelyben a 
csehszlovák kormány kifejezésre juttatja ál-
láspontját azzal a javaslattal kapcsolatban, 
amelyet az angol és a francia kormány tol-
mácsolt és amely további diplomáciai tár-
gyalásokat tesz lehetővé a békülékenység 
szellemében, amelyről a csehszlovák kor-
mány mindig tanúbizonyságot tett. 

Prága, szeptember 20. Azzal a jegyzékkel 
kapcsolatban, amelyet a cseh kormány ked-
den Nagybritannia cs Franciaország prágai 
követeinek átadott, a Cseh TI ugy értesül, a 
cseh kormány jegyzékében azt kivánja, hogy 
mind a francia, mind az ango lkormány gon-
dolja meg javaslatait a cseh határterületek-
nek Németországhoz való csatolására. A 
cseh kormány felsorolja azokat az indoko-
kat, okokat és elgondolásokat, amelyeket a 
francia-angol javaslatok tekintetében lát 
Felmerülni. 

lijabb tárgyalások uián 
áönt Prága 

London, szeptember 20. A Reuter Iroda 
ugy értesül a londoni cseh követségről, hogy 
a prágai kormány akkor dönt az angol-fran-
cia javaslatokról, mihelyt eredménnyel jár-
tak a folyamatban lévő diplomáciai tárgya-
lások, amelyek az összes barátságos kormá-
nyokkal, főként Londonban és Párisban foly-
tatott eszmecserékből állanak. A kormány 

London, s ie j teniker 20. Nem lehetetlen, hogy 

Chamberlain miniszterelnök még kedden eluta-

zik Németországba Hitler kancellárral való talál-

kozásra. A ködös, esős idörc való tekintettel Cham-

berlain valószínűleg vonaton teszi meg a: utat. 

Ugy gondolják, hogy czalkalomma] lla'ifax lord 

külügyminiszter és a külügyi hivatal több magas-

állásu tisztvisc'öje is elkíséri. A megbeszélések 

mindenesetre szerdán kezdődnek mea cs* c'örc!át-

hat ókig több napig tartanak. 

Berlin, szeptember 20. Hitler kancellár Cham-

berlain miniszterelnökkel megállapodott abban, 

hogy az Obcrsalzbergben megkezdett megbeszé-

lést csütörtökön, szeptember 22-én délután 3 óra-

kor johjta'ják Godesbergben. 

Cpamberlein megbeszé-
lése a Haderőfejlesztés1 

miniszterrel 

London, szeptember 20. Chamberlain mi-
niszterelnök ette 8 óra után megbeszélést 
folytatott Inscip haderőfejlesztési miniszter-
rel. 

A szlovák követelések 

Prága, szeptember 20. Tájékozott politikai 
körökben ugy tudják, hogy a csehszlovák 

BELVÁROSI MOZI Szerdán, csütörtökön 

Csak lelnOliekn&k! Páris lámpafénynél 
Erkölcs ddrárna, főszereplők: Albert Prejean, 

Francois Rosary, Charles Vanel 5, 7, 9 

KORZÓ MOZI Ma utoljára! 

Köszönöm, hogy elgázolt 
PAGER TURAI , KABOS 5, 7. 9 

A Prager Tagbhtt ugy tudja, hogy a prágai 

kormány elfogadni szándékozik a: angol—francia 

tervet, de nem mint véglegeset, hanem mint tár-

gyalási alapot a csehszlovák kormány, valamint az 

angol és francia kormányok között folytatandó ké-

sőbbi megbeszélések számáru. 

döntése — igy folytatja a cseh követség — 
olyan lesz, bogy megóvja az állam érdekeit 
cs az összes nemzetiség érdekeit is. 

Óvatos módosítások 

Prága, szeptember 20. A cseh jegyzék átnyuj-

tásárói szóló közleményhez hivatalos magyaráza-

tot fűztek: Politikai körök felfogása szerint a vá-

Jaszjcgyzck rendkívül óvatos formában hasznos 

módosításokat javasol. A kiszivárgott hirek sze-

rint a cseh kormány továbbra is azon az állás-

ponton van, hogy terütetátengedésre az alkotmány 

nem nyújt lehetőségei és nincs olyan alkotmány-

szerv, amely azt végrehajtaná. A cseh kormány 

ezért ugy vcli a kérdés rendezésiét megoldani, 

ha azt valamely nemzetközi fórum végezne. 

Döntőbíróság 

Paris, szeptember 20. A cseh kormány válaszá-

ból kiderül, hogy a prágai kormány nem irja alá 

beleegyezését a kidolgozott francia—angol javas-

lathoz. Ennek következtében azt kivánja, hogy a 

Csehország és Németország közötti viszályt a két 

ország között érvénybe lévő 1926. évi szerződés 

értelmében döntöbiróságiuik kellene elintézni, az-

után London és Páris vizsgálja meg ujra a kér-

dést, 

A prágai angol és francia követ haladéktalanul 

lépéseket tettek Bcncsncl és még remélik, hogy a 

cseh vezetők elfogadják a francia—angol javasla-

tot, hogy megóvják vele az állam letét cs fent árt-

sák a békét. 

kormány hajlandó 75 százalékig kielégíteni 
a szlovákok követeléseit. 

A munkáspárt a parla-
ment sürgős összetjivását 

követeli 
London, szeptember 20. Allce őrnagy, a mun-

káspárti ellenzék vezére Chamberlain miniszter-

elnökhöz intézett levelében a parlament haladék-

talan összehívását sürgeti. 

— Hivatkozással arra, hogy a csch kormánnyal 

közölt javaslat egy szuverén áljam feldarabolását 

tervezi a német »uralkodó« követelésére — irja 

— és ennek alapján Anglia a jövőben szavatolna 

a kontinenst határokért, ennélfogva haladéktalanul 

meg kell hallgatni a parlamentet, mielőtt Anglia 

bevallott hagyományos politikájától eltérő/cg sú-

lyos kötelezel béget válla'na. 

At'ee őrnagy levelére Chamberlain azt a fele-

letet adta, hogy a parlamentnek alkalma lesz el-

fogadni, vagy elvetni bármely javaslatot, amelyet 

az angol kormány a jelenlegi nemzetközi helyzet 

folyományaként tenne. 

— Biztosithatom Önt — irta Chamberlain — , 

meg fognak tétetni a parlament rendkívüli üléssza-

kának összehivá-ára a szükséges lépések, mihdycslt 

az ügy eléggé előrehaladott lesz és ón kimerítő 

nyilatkozatot tehetek. 

A szovjet visszautasította 
Prága kérését 

London, szeptember 20. Az Evening Stan c ,ard 

diplomáciai szerkesztőjének értesülése szerint 

Csehország sürgős segítséget kért Szovjetorosz-

országtól. A szovjet visszunlasltptta Prága kérését 

azzal az indokolással, hogy nincs módjában Cseh-

ország támogatására hadsereget küldeni. 

3 
n m u b o t m m m 

A szudéták elutasították 
a eset) kormány felhívását 

Berlin, szeptember 20. A csehszlovák kor-

mány minthogy egész katonai gépezetének 

igénybevételével sem tudja fenntartani a 

rendet cs a nyugalmat a szudétanémet terü-

leten azt a kérést intézte az általa feloszla-

tott szudétanémet párt tisztségviselőihez cs 

polgármestereihez, valamint a községi elöl-

járókhoz, hogy legyenek segítségére a rend 

és nyugalom fenntartásában. A szudétané-

met párt ezt a kérést elutasította. 

Hacra készen állanak 
a szudéta szabadcsa-

patok 

Páris, szeptember 20. A párisi lapok részletes 

tudósításokat közölnek a menekült szudétanémetek 

drezdai nagygyűléséről. A lapok kiemelik, hogy a 

gyűlés résztvevői elhatározták, a szudétanémet 

szalxidcsnjxitvlc készek bevonulni Csehszlovákiába 

cs fegyverrel a kezükben akarnak visszatérni ha-

zájukba. 

Tilos nyersanyagot 
kivinni Svájcból 

Genf, szeptember 20. Valamennyi svájci lap 

közli a szövetségi kormány rendeletét, amely a 

mostani nemzetközi helyzetre való tekintettel an* 

gedélyhez köti olyan nyersanyagok kivitelét, ame-

lyeket háború esetén Svájc nehezen tudna besze-

rezni. A rendelet ideiglenes jellegű. 

Az idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órakor. Prognózis: Mérsékelt észak-

keleti szél, keleten több felhő, néhány 

helyen eső, nyugaton túlnyomóan de-

rült idő, éjje lés regge ltübb helyen 

köd, a hőmérséklet alig változik. 

A kormányzó 
Keletporoszor-
szágban Göring 

vadászatán 
Budapest, szeptember 20. A MTI jelenti: 

Magyarország kormányzója Göring tábornagy 

korábbi meghívásának eleget téve Kcletpo-

roszországban egy-két napot vadászaton 

tölt el. 

Széchenyi Mozi 
Szerda, csütörtök, péntek: CSAK h á r o m 
NAPIG. Különleges film a fiatal leányok éle-

téről és szerelméről 

Serdülő lányok 
A mai 16 éves lány legmélyebb problémája, 
magasrendű művészi feldolgozásban. Lehet-e 
szerelmes egy fiatal lány a tanárába. \ szü-
lők felelőssége leányukért. — A cenzúrabi-
zottság tekintettel a film művészi nívójára és 
felvilágosító hatására, az előadását engedé-
lyezte Kisérő műsor: 

V o n ó s n é g y e s 
Szőke Szakáll, Szenes Ernő. A világhírű vig-

játékattrakció. Telefon: 26-33. 5, 7, 9 

A cseh válaszjegyzék 

Chamberlain utazása 
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Mussolini btsitu 
llűinétien 

Udine, szeptember 20. Mussolini kedden 
délután Udineben a Vittorio Emanuele-téren 
százezres sokaság előtt mondotta el beszé-
dét. Mussolini jelenleg a tiroli tartományo-
kat látogatja meg, fél Ö-ra kellett volna meg-
érkeznie, gépkocsija csak lassan haladhatott 
a város felé ős igy csak fél 7 órakor érkezett 
a térre. 

M u s s o l i n i nagy lelkesedés közepette 
kezdte el beszédét a városháza erkélyén. 
Először arról emlékezett meg, hogy 16 év-
vel ezelőtt beszélt utoljára a városban, ami-
kor innen jelentette be a Marcia su Romát. 

— Akkor ezért jöttem közétek — mondot-
ta —, mert Udine a háború egyik fővárosa 
volt. Az olaszok milliói jártak az utakon, tar-
tózkodtak a városban és élvezték a nép test-
véri vendégszeretetét. Nem akarunk ugyan 
sokat időzni a múltnál, mert akaratunk a jö-
vőben él, mindemellett emlékeztetnem kell 
nrra, hogy ml volt Olaszország 1922 szep-
tember 2Ó-án. Az akkori Olaszországban a 
nép szenvedett, mert a béke nem felelt meg 
nrs érte hozott óriási áldozatnak. Azóta 
Olaszországban felemelkedett nép él. Olasz-
ország ma egy állam, Olaszország ma egy 
birodalom. És ha fel akarnánk állítani a 16 
év egyenlegét, akkor a mérleg a legkedve-
zőbb. Határaink biztosak, teljesen elfoglal-
tuk Libiát és likvidálutk egy beteg béna ki-
vénhedt diplomácia következményeit is. 

Olyan erősek vagyunk a földön, a 
tengeres 9 a levegőben, amilyenek 

még sohasem voltunk. 

— Fegyveres hatalmunkon tul azonban 
biztosítva van a szellemi hatalom is — foly-
tatta —, az olasz nép teljes erkölcsi egysége. 
Szeretném, ha egyes beteges külföldiek je-
len lehetnének ezeken <i megnyilvánuláso-
kon cs hallanák hangotokat, amely — mon-
dotta — hasonló a vihar rúgásához. Ezek 
kénytelenek lennének eldobni haszontalan 
kártyáikat és meg kellene bánni bűneiket, 
mert a mai világ egyik legszomorúbb beteg-
sége a hazugságok vetése, különösen akkor, 
ha Olaszországról van szó. Sokaknak jobban 
tetszene külföldön a régi korszak népe. Mi 
megvetjük ezeket az idegeneket, akik azt 
szeretnék, hogy az. olasz nép csak szóra-
koztassa őket. Ma már mindennek vissza-
vonhatalanul vége van. 

Inkább azt akarjuk, hogy féljenek 
tőlünk 

és nem törődünk mások gyűlöletével. 

— A világnak meg kell ismernie az uj 
Olaszországot, a kemény, az elszánt és harcos 
Olaszországot. A fasizmus 16 éve alatt nz 
olasz nép megtanulta azt a csodálatos visel-
kedést, amelyet ezekben a napokban tarut-
vitott, amikor más népeket u válság cs a fé-
lelem hullámai öntöttek el. 

az olasz nép nem vesztette el nyu-
galmát és nem kellett most hideg-

vérre tanítani, 

mert n háborúk, n csaták és a fasiszta forra-
dalom 20 ovo acélos tömbbé kovácsolta az 
olasz nép lelkét cs ha holnap uj próbára hív-
nák o/f a népet, egy percig se tétovázna. 

— Udinoi fekete ingesek! — fejezte be 
beszédét —, higyjétek el, hogy mély meg-
hatottsággal Jöttem el közétek, büszkén él-
lapítom meg, hogy szellemetek ez idők so-
tán nem változott. Ugyanazok vagytok-e, 
mint !('» éwe| azelőtt. Készek vagytok-e kö-
vetni, — tette fel a kérdést. 

A tömeg zugó igen kiáltással felélt. 
— Akkor az ut Rómába vezetett — mon-

dotta Mussolini —, a következő években 
pedig utunk mindig Rómából indul fi és ez 
nz ut még nem fejeződött be és ezen senki 
sem fog bennünket megállítani. 

A pénzügyi bizottság befejezte 
a városi költségvetés tárgyalását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy a pénzügyi bi-
zottság hétfőn megkezdte a város költségve-
tésének a tárgyalását és az első napon, dél-
után négy órától éjfélig tartó tárgyalás ered-
ményeképen sikerült a közel másfélmillió 
pengős költségvetési hiányt részben a ki-
adási tételek csökkentése, részben a bevé-
teli tételek emelése utján körülbelül négy-
százötvenezer pengővel csökkenteni. Ez a 
nagyarányú csökkentés azt jelenti, hogy a 
megmaradó hiány fedezésére a számvevőség 
által javasolt kilencvenhét százalékos pótadó 
helyett elegendő lesz 70 százalékos pótadó 
ós igy, ha a közgyűlés is elfogadja a pénz-
ügyi bizottság javaslatát, a pótadó kulcsa 
jövőre nem lesz magasabb, mint amennyi az 

idén volt. 
A pénzügyi bízottság a hétfői tárgyaláson 

tulajdonképen befejezte a költségvetés tár-
gyalását, már csak a külön igénylések elbí-
rálása és az üzemek költségvetése maradt 
hatra. Kedden délután négy órakor ismét 
összeült a bizottság és először ezeket a költ-
ségvetésbe be nem állított külön igénylése, 
ket vizsgálta át. Az igénylések összege 
1,160,000 pengő volt, számos tételt már a 
számvevőség tervezete is n költségvetésbe 
iktatott. Volt néhány igénylés, amelynek ki-
elégítését a pénzügyi bizottság is szüksé-
gesnek Ítélte, ez azonban a végeredményen 
lényegesebb változást már nem okoz. 

A bizottság ülése 9 óra után ért véget, le-
tárgyalták az üzemek költségvetését is. 

\ Szegedi bezmílYcsbanft u| vezetése 
Nyilatkozik a tranzakcióról a bank igazgatója 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 

a Délmapyarorstdg, hogy a nagyniultu Szegedi 

Kézmüvesbank a Pénzintézeti Központ intenciói-

nak megfelelően legutóbb megállapodást kötött a 

Nemzeti Hitelintézettel és a megállapodás értelmé-

ben a Nemzeti Hitelintézet százszázalékos tökeór-

dekoltséget vállalt a Kézmüvesbanknál. A bank 

ügyvezető-igazgatója dr. Tótli Béla, a Nemzeti 

Hitelintézet Rt. szegedi fiókjának vezetője lett. 

A tranzakció élénk érdeklődést keltett Szeged 

gazdasági életében. A Delmagyarország munka-

társa fo'kcroste dr. Tóth Bélát, az uj igazgatót, 

aki a következőket mondotta: 

— A Nemzeti Hitelintézet bevonult a Kézmü-

vesbankba és ezzel a ténnyel ez a 62 esztendős 

múltra visszatekintő intézet olyan anyagi alátá-

masztást kapott, hogy az uj érában teljesen te-

hermentesen és minden régi baitól me«s*abadulva 

folytathatja működését. A Nemzeti Hitelintézet 

megfelelő tőkével ájl a Kézmüvesbank mögött és 

uj erővel, uj akarással lendül be'e Szeged gaz-

dasági életébe. A cél a régi: segítségére lenni 

Szeged gazdasági életének. Ezt kölesönök folyó-

sításával és a zálogházi osztály erősebb forsziro-

zásával kívánjuk elérni. Működési köre is a régi 

klientúra körében kiván maradni, tehát a szegedi 

kispolgárok, kisháztulajdonosok segítségére óhajt 

sietni, ezenkivül megtartja és tovább folytatja a 

szűregi, tápéi, dorozsmai, ószentiváni, ujszentivánf 

és egyéb környékbeli községi üzleteit. 

— A munka már a mult héten megindult, biz-

tató előjelek között, most folyik a régi admi-

nisztráció uj alapokra való helyezése, ezzel is rövi-

desen elkészülünk és akkor minden erőnket ki-

tűzött céljaink megvalósítására fordíthatjuk. 

Rendszeres 

ivókéra „ gyógyforrásnál 
gyógyilja a gyomor, bél és vese betegségeit. 
Nvl'va rennél fél 7-MH. Kérdezze meri orvosát! 

Buócz fóKopitánylielqettes nyilatkozató 
a megakadályozott kedd deli tüntetésről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 

délelőtt elterjedt a hirc annak, hogy déli egy óra-

kor a városháza olőtt tüntetés lesz a csehországi 

c;cincnyckke. i.a . ototben. Déli egy órára nagyobb 

tömeg gyűlt össze a városháza előtti téren. Hama-

rosan elterjedt azonban a hire, hogy a rendőrség 

nem tartotta kiyamtosnak ennek a tüntetésnek a 

mcyrendé:ését annál is inkább, mert egyesek át-

látszó politikai célra aka :ák felhasználni a gyü-

lekezést, amely semmiképen sem egyeztethető ö6z-

sze a nagy nemzeti célokkal és érdekekkel. Erre 

való tekintettel dr. Buócz Béla főkapitányhrlyettcs 

a tünto és szervezőit magához kérotte és közölte kí-

vánságát, valamint azt, hogy délután Szeged kö-

zönsége megfelelő formában fog kifejezést adni 

érzőiméinek és kívánságainak. A fökapitányhelyet-

tes kívánságának a szerve/ők eleget tettek. A tö-

meg ogyrésze e'osrlott a városháza előj. Félkét 

óra után azonban egy csőport tüntetésbe kezdett 

a Széchenyi-téren, a rendőrség a csoportot fdr 

osztatta. 

Ezzel kapcsolatban dr. Buóee Béla főkapitány-
helyettes a következő nyilatkozatot tette: 

A rendőrtfapitányíág tudomást szerzett arról, 

hogy a csehországi eseményekkel kapcsolatban 

egyes társadalmi rétegek ma délben tüntetést 

terveznek a városháza előtt és gépírással sokszo-

rosított röpcédulákon hívták fel a város lakossá-

gát arra, hogy délbon 1 órakor a Széchenyi-téren 

jelenjen meg. Minthogy a renáórhatósag a véle-

ménynyilvánításnak ezt a módját nrni tartotta a 

itagy nemzeti érdeknek megfelelőnek, a mozga-

lom vezetőségének azt a tanácsot adta. hogy ter-

vüktől álljanak ej. mert nem látott biztosítékot 

arra. hogy a tüntetés az azzal elérnf szándékolt 

célhoz méltó módon fog lefolyni. A mozgalom ve-

zetői ezen figyelmeztetés hatásq alatt szándékuk-

tól elálltak. 

— Az egyetemi hallgatóknak mintegy 100 főnyi 

csoportja azonban nem szerezvén tudomást a tün-

tetés elmaradásáról, zárt sorokban a városháza 

elé akart vonulni. Ebben a kivonult rendőrség 

megakadályozta és a tömeget szétosztatta. A tö-

meg zöme a rendőri felszólításnak engedve, rend-

ben szétoszlott, egyesek azonban elléntálltak a 
rendőri tntátkadétnek, ugy, hogy elő keltett őket 

áHttani a közrend biztosítási érdekében. Ezek-

nek nagyrésze egyetemi hallgató volt, akiknek ki-

hallgatásakor megállapított nyert, hogy a tünteté* 

a'nxaradáeáról nem értesültek és jóhiszeműen akar-

l tűk felvonulni a városházi elé. tvllnthögy ezt a 

tényt az e/yetem rektora Is megerősítette, az elő-

állítottakat kihallgatásuk után a rendőrkapitány-

ság elbocsátotta és ellenük az eljárást meysiÜn-\ 

tette, . 
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Szemed üdvözlő távirata 
Mussoiinihez 

olt TASI! ITT VANNAK A 

(A Delmagyarorszújf munkatársától.) Ab-
ból az alkalomból, hogy Mussolini ismeretes 
nagyjelentőségű trieszti beszédében a cseh-
szlovákiai magyarság érdekeben felemelte 
szavát, Szeged közönsége érzelmeinek kife-
jezésre' juttatása végett dr. vitéz I m e c s 
t iyörgy főispán szerdán délutánra értekez-
letre hivta a legjelentősebb, a város min-
den társadalmi rétegét magukba foglaló 
társadalmi alakulatok vezetőit. Az értekez-
let elhatározta, hogy Szeged egész lakos-
sága nevében dr. Pálfy József polgármester 
táviratilag üdvözölje Mussolinit és ennek 
alapján a polgármester a következő . zövegü 
táviratot küldte cl: 

Benilo Mussolini Önagyméltósn",n-
nak, az olasz kir. kormány fejének, Ró-
ma. 

Nagymeltóságod trieszti beszédében 
ismételten kifejezést adni méltóztatott n 
magyar nemzet iránti szimpátiáiénak és 
érzetének, mellyel a csehszlovákiai ma-
gyar nemzetiség érdekében a világ előtt 
felemelte történelmien súlyos szavát. 
F.zért a meleg gesztusért fogadja Excel-
lenciád az ország legnagyobb vidéki vá-
rosa egcsz társadalmának hálás köszö-
netét, azzal a hő fohászunkkal, hogy Is-
ten áldása kísérje Nagymeltóságod bölcs 
kormányzatát. Szeged város egész la-

kossága nevében dr. Pálfy József pol-
gármester." 

A szegedi kamara üdvözlő-
távirata Mussoiinihez 

A szegedi kereskedelmi és iparka-
mara a trieszti beszéd alkalmából, amely az 
egyenlő elbánás elvét állította fel Csehszlo-
vákia valamennyi nemzetisége számára, a 
következő iidvüzlőtáviratol intézte Mussoii-
nihez: ,.< (nagyméltósága Benilo Mussolini, 
Kóma- „Méltóztassék megengedni, liogy a sze-
gedi kereskedelmi és iparkamara tisztelet-

teljes és rnélv hálá jának adjon kifejezést a 
magyar igazságnak a nagyhatású trieszti 
beszédben történt meleg támogatásáért. Rai-
ner elnök, Tonelli főtitkár." 

A vasutasok távirata 
A Magyar Vasutasok Országos Szövetségének 

szegedi kerülete nevében Mcskő Andor főfelügyelő 

a következő táviratot küldte Mussolini miniszter-

elnöknek: 

/Nagyméltóságú Bcnito Mussolini miniszterel-

nök umak Rónia. Csatlakozva a Magyar Vasutasok 

Országos Szövet-égc vezetőségének hódolatnyilvá-

nitá.sához, engedje meg Excellenciád, hogy a cseh-

országi magyar kisebbségek visszacsatolása ér-

dedében felemelt sorsdöntő szaváért a magyar 

vasutasok szegcdi csoportjának soha cl nem múló 

háláját nyilvánítsam. A kerület vezetősége nevé-

ben Mcskó Andor főfelügyelő.* 

gyógyhaskfflől a leglOkéleleiebb szabással 
u| modellek szerint speciálisan készít 

H ö f l e f ű z ő s 
KI a ux ál íér 3. 

Tanácsnokváltozások 
a városházán 

A polgármester Kemenesy Tibori bizía meg a pénzügyi osztály 
vezetésével — Szabó Géza az adóügyosztály!, Vicsay Emil a nép-
jóléti ügyeket vezeti — A tanyai ügyek előadója: dr. Pálfy György 

(A Délmagyarország munkatársától). Mór 
jó ideje beszelnek arról a városházán, hogy 
dr. P á l f y József polgármester bizonyos 
változtatásokat kíván végrehajtani a tisztvi-
selői beosztások terén. Ezekre a változtatá-
sokra elsősorban uzert van szükség, mert az 
elniuh evek alatt jelentős eltolódások kö-
vetkeztek be uz egyes ügyosztályok munka-
körében, a városigazgatás munkaköre uj ten-
nivalókkal bővült ki, de kívánatossá teszi o 
beosztások időnkinti megváltoztatását az o 
>zompont is, amely szerint ajánlatos, hu n 
x.iros tisztviselői alaposabban megismerik a 
közigazgatás több ágazatát is. 

Október elsején a polgármester már meg 
ís kezdi elgondolásának végrehajtását. Dr. 
K e m e n e s y Tibor tanácsnokot, aki eddig 
a népjóléti ügyosztályt vezette, a pénzügyi 
osztály vezetésével bizza meg. A pénzügyi 
osztálynak eddig dr. x itőz S z a b ó Géza 
volt a vezetője, aki vezetője az adóügyosz-
tálynak is. Október elsejétől kezdve csak uz 
udóugyoszlály vezetését kell ellátnia. A nép-
jóléti ügyosztály vezetésével a polgármester 
K e m e n e s y tanácsnok eddigi helyettesét, 
c|r. V i c s a y Emil aljegyzőt bizza meg, aki 
alaposan ismeri u népjóléti ügyeket. 

Ezeket a változtatásokat a polgármester a 
következőképen okolta meg: 

—- A pénzügyi osztály munkaköre és je-
lentősége az utóbbi időkben igen megnöve-
kedett. A varos idei költségvetésének bizott-
sági tárgvulása soréin ért mcv bennem az az 

elhatározás, hogy megszüntetem az adóügyi 
cs a pénzügyi osztály közös vezetését cs 
mint a múltban is volt, külön tanácsnokot 
állítok a pénzügyi osztály élére, mert Szabó 
tanácsnoknak éppen elég dolgot ad az adó-
ügyosztály egymagában is. De szükség vun 
a pénzügyi osztálynak külön vezetőre a 
számvevőség államosítása, illetve S c u l -
t é t y Sándor főszámvevő nyugalombavonu-
lása miatt is. Kell valaki, aki csuk a pénz-
ügyekkel foglalkozik és alaposan ismeri a 
város pénzügyeit. Azt hiszem, Kemenesy 
Tibor -jól meg fog felelni uj beosztásúban. 

— Dc végrehajtok október elsején — foly-
tatta a polgármester — még egy régóta ter-
vezett változtatást is. A város egyik tanács-
nokát megbízom a tanyai ügyek intézésével, 
hogy legyen külön tanyai tanácsnoka a vá-
rosnak. Ez természetesen nem azt jelenti, 
bogy a tanyai tanácsnok mindig a tanyá-
kat járja, hiszen a tanyai ügyeket is itt benn, 
a városban kell elintézni, hanem azt, hogy 
legyen egy főtisztviselője a városnak, oki 
kötelességszerűen figyelemmel kiséri a ta-
nyák minden ügyét és állandó összekötő le-
het a város hatósága és u tanyák világa kö-
zött. A tanyai problémák jelentősége ugyan-
is erősen megnövekedett és azt hiszem, 
bogy a tanyai lakosság örömmel fogadja majd 
ezt a megoldást. Dr. C s o n k a Miklós ta-
nácsnok eléggé ismeri ugyan a tanyai ügye-
ket, de ő inkáiib gazdasági vonatkozású 
kérrlévpkknl foizlulkorit. Ezért uizv hatórdz-

Rend katonái 
csütörtöktől a KORZÓBA. 

tam, hogy a tanyai ügyek intézésével dr. 
P á l f y György kulturtanácsnokot bizom 
meg, aki szintén alaposan ismeri a tanyavi-
lágot, szívesen foglalkozik mindig a tanyai 
ügyekkel, do aki nzert természetesen to-
vábbra is megmarad a kulturügyosztálv élén. 
Ez a külön megbízás különösebb munka-
többletet ugyanis ncm jelent, csupán azt je-
lenti, bogy a városházán lesz egy főtisztvi-
selő, aki speciálisan tanyai vonatkozású 
ügyek referense lesz. 

Növekvő aggodalommal 
szemlélik Makón a villany-
koncesszió meghosszab-
bításának expresstempó-
ban siettetett kérdését 
(A Dálmagyar ország makói tudósítójától.) A 

makói vjllanykoncc.szió meghosszabbításának kér-

désében még ebben a hónapban döntenie kell a 

város képviselőtestületének. A koncessziói ncghosiz-

szabbitás, amely az i<Jén már kizárólagossági jo-

gát is elveszített Trösztöt tevábbi 30 esztendőre 

a makói viUimoscnergiaszolgáltatás korlátlan urá-

vá tenné, a képviselőtestület döntésétől függ. Ha 

a képviselőtestület többsége megszavazza az .eléja 

terjesztett szerződéstervezetet, a Tröszt már meg-

nyerte a csatát. A város vezetősége és Makó 

pénzügyi ellenőre már az előkészítő tárgyalások 

során biztatást nyertek ugy a vármegye, mint a 

minisztériumok részéről, hogy a szerződéstervezet, 

illetve az azt elfogadó képviselőtestületi határozati 

megkapja a felsőbb szankciót. 

A kérdés azonban még mindig nyitott kérdés, 

mert a képviselőtestület azon tagjai körében is, 

akik a szerződéstervezet bonyolult technikai, pénz-

ügyi és jogászi labirintusaival szemben tájékozat-

lanul állanak s akik csak a hivatalos javaslatok 

mankóján tudják a kérdést megközelíteni, azokat 

is nyugta'anitja az a sietség és expresvetempó, 

amellyel ezt a koncessziómeyhosszabbifást most 

a Tröszt sürgeti. Az a Tröszt, amely a szerződés-

tervezet megfogalmazásával cs lcküldésévcl hóna-

pokig késedelmeskedett s amolyrek júliusban kel-

tezett szerződéstervezete csak szeptember első fe-

lében került a képviselőtestületi villanybizottságS 

tagok kezébe azzal, hogy ezt a tervezetet pedig 

már augusztus 31-ig le kellett vojna a városnak 

tárgyalnia s csak polgármesteri közbenjárásra 

adott a Tröszt szeptember 30-ig határidőt a vá-

rosnak az elfogadásra, ami ha ezidön belül nem 

történne, nicg a képviselőtestület részéről, a Tröszt 

az ajánlatot nem tekinti többé magára kötelező-

nek. 

Ez a különös sicttctés egy ilyen nagyfontosságú 

cs 30 éves kizárólagossági jogot adó szerződóst 

kötésében érthetően nyugtalanítja a képviselőtes-

tületi tagokat, \lkaliuunk volt beszélgetést foly-

tatni a villanykérdést jól isinerő képviselőtestületi 

tagokkal elsősorban arról a beállításról, hogy 

a konceseziómeghosszabbitás a városnak 230.000 

pengős adósságéi enged est és évi 50.000 kilowatt 

áramajdndökot jelent, ami jelentős pútadócsök-

licncst vonna mayi után. 

Ezzel szemben áll, hogy a város a m/il fú 

száza'ókban tulajdonút képező vagyontárgyról, a 
villanytelep húramldsi jogáról — amelyet cvekkiü 

ezelőtt 1.2 millióra értékeltek — mond le, le-

mond a régi szerződés alapján követelhető kar-
bahozási és telepfejlesztési lehetőségekről ós va-
gyontárgyakról és további 30 évre kötelezi cl « 

szerződés a várost és lakosságát kizárólagossági 

joggal a Tröszt számára. És hozzá még olyan 

szerződéssel, amelyben a két szerződő fél, a vá-

ros és a Tröszt közé egy harmadik tényezőt ik-

tatnak minden komoly vitás kérdésben. 
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5—10 százalékkal felemellék 
a szakólpari munkások órabéréi 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szabó-

ipari munkások minimális munkabéreinek megál-
lapítása ügyében kedden fejeződtek be azok a 
tárgyalások, amelyeket a felülbirálati bizottság 
folytatott Borsiczky Imre nyugalmazott ítélőtáblai 
tanácselnök elnökletével. A bizottságban a szabó-
ipari munkásság szakszervezetét Répa Károly, a 
ruházati munkások és munkásnők országos elnöke 
képviselte. 

A tárgyalások oredményeképen a bizottság a 
áaegedi kamara területén megállapított minimális 

munkabért a rendelésre dolgozó férfi szabóipar-

ban 5 százalékkal emelte fel a jelenleg érvényben 
lévő órabérrel szemben. A férfi és fiu felsőruha 
tömeges előállításával foglalkozó szakmában (kon-
fekció, vásá'i, rnagyarszabó), valamint a kész női 

és leányruhák tömeges előállításéval foglalkozó 
szakmában az angol és francia ágazatban és a 
fiuruhát készitö szakmában a jelenleg érvényben 
lévő órabért 10 százalékkal emelte fel. A munka-
bér megállapítására vonatkozó határozat ipaj-iigyi 
miniszteri jóváhagyás után lep életbe. 

Tömegesen térnek vissza Szegedre 
a mezőgazdasági munkások 

Emelkedik a munkanélküliek száma 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy dr. B u ó c z 
Béla íőkapitányhelyettes legutóbb beadványt 
intézett a polgármesterhez, akitől többek kö-
zött azt kérte, hogy az inségmunkákal már 
most szervezzék meg; minél tömegesebben 
fogaikoztassák a munkanélkülieket télen, ami 
közbiztonsági szempontból is igen fontos. 

A munkanélküliek foglalkoztatásával kap-
csolatosan érdeklődtünk a munkaközvetítő 
hivatalban, ahol közölték, hogy a téli foglal-
koztatás érdekében erőteljes akció' kezdődölt 
már csak azért is, mert vidékről tömegcsen 
térnek vissza a mezőgazdasági munkások. 
Ebben a pillanatban 1771 munkanélkülit tar-
tanak nyilván a szegedi munkaközvetítő hi-
vatalban. Egy munkanélkülire három csa-
ládtagol számítanak átlagban, ezzel a kere-
setnélküliek száma 5313-ra növekszik. A nyil-
vántartóit szellemi szükségniunkások száma: 
150. Ebédellátásban 1465 ember részesül a 
népkonyhán. 

A szám napról-napra növekedik, aminek 
kétségtelenül a vidéken foglalkoztatolt mun-
kások hazatérése az oka. A munkaközvetítő 

hivatal üdvösnek tartaná, hogy a munkaadók 
minél hainrabb jelentsék bc alkalmaztatás: 
készségüket, amely lényegesen enyhítené a 
problémákat. 

A munkaközvetítő hivatal közlése szerint 
a szegedi munkások közül egy-egy csoport 
vidéken is kaphat elhelyezést. Éppen ugy, 
mint évekkel ezelőtt DunántuIon, most is 
szükség van egyes vidékeken szegcdi mun-
kásokra. Akkor sokkal könnyebben juthatott 
el a szegedi munkás vidékre, mint most, 
mert a vonatra jegyet kapott, jelenleg azon-
ban, ha munkát kap, kénytelen az útiköltsé-
get is viselni, ami sok esetben a munka le-
mondására kényszeríti a munkavállalót. A 
munkások vidéki elhelyezésével kapcsolato-

san felvetődött az a terv, nem lehetne-e a 
vidéken elhelyezést talált munkavállalók szá-
mára szabad-, vagy féláru vasúti jegyet ki-
utalni. Az ügyben — hir szerint — rövidesen 
megtörténik a kezdeményező lépés, dc üdvös 
volna, ha a város a tanya világba kiutazó 
szegedi munkásoknak is ingyenutazást bizto-
sítana a kisvasuton. 

A helqfclcn állafcgészségiigQi 
szolgálat miatt nem lehet kellőképen 

védekezni a tanyai aifatfárvany 
terjedése ellen 

Csak a város területén tartózkodó hatósági állat-
orvosokat lehet igénybevenni — Sürgősen meg 

kell változtatni a lehetetlen rendszert 
(.1 Délmagyarország munkatársától.) A raga-

dós száj- és körömfájás terjedése csaknem telje, 
sen megbénította az állatforgalmat. A legtöbb 
állalegészségügyi körzetben felbukkant a beteg-
ség és igy az állategészségügyi hatóságok ezeket a 
kerületeket a betegség továbbterjedésének meg-
akadályozása céljából lezáratta. A közigazgatási 
bizottság legutóbbi ülésén dr. Geryhj József ál-
lategészségügyi felügyelő beszámolt jelentésében 
arról, hogy bár a nyugatról behurcolt betegség 
nagy területen jelentkezett, a járvány igen enyhe 
lefolyású, a megbetegedett állatok könnyen és 
gyorsan átesnek rajta, nagyobb károk sehol sem 
mutatkoznak. Az óvatosság azért természetesen 
igen helyénvaló, mert sohasem lehet tudni, hogy 
mikor fordul súlyosabbra a helyzet. 

A tanyai gazdákat függetlenül attól, hogy a be-
tegség gyors és könnyű lefolyású, érzékeny vesz-
teségek érik, niert állatjaikat egyáltalában nem, 
vagy pedig csak igen nehezen értékesíthetik, pedig 
a pénzre az öszi munkálatokhoz nagy szükségük 
lenne. Fokozza a gazdák elkeseredését az a rend-
szer, amely az állategészségügyi szolgd'at körül 
uralkodik. Az érvényben lévő rendeletek értelmé-
ben ugyanis a ragályos állatbetegségek a hatósági 
állatorvosok luz'ásköróbe tartoznak. Alsótanyán 
két magánállat orvos tartózkodik, de őket a gazdák 
nem bizhatják meg a száj- és körömfájásban 
megbetegedett állatjaik kezelésével, kénytelenek 
a város belterületén tartózkodó hatósági állator-

vosokat. igénybevenni. Vannak egyes tanyarészek, 
amelyek 30—40 kilométernyire esnek a város bel-

területétől és igy óriási időveszteséget jelent a 
hatósági állatorvosok kihívása. 

Az érdekelt gazdák most mozgalmat kezdtek 
a lehetetlen rendszer megváltoztatása céljából. Azt 
kívánják, hogy a kormány ruházza fel a tanyán 

élő magánál alorvosok it hatósági jogkörrel, m ert 

igy a beteg állatok sokkal gyorsabban jutnának 

kezeléshez és a járványos betegség továbbterje-
dését is sokkal gyorsabban, radikálisabban lehetne 
megakadályozni. Amig ugyanis a városban lakó 
hatósági állatorvos kijut Alsótanya legtávolabbi 
pontjaira és megteszi a szükséges óvintézkedése-
ket, napok telhetnek el, már pedig a betegség 
ilyen körülmények között tovább terjedhet. 

Mivel a tanyai gazdák kívánságának teljesitéso 

közérdek, vaJószanü, hogy a város hatósága ma-

gáévá teszi az ügyet és eljár illetékes helyen a sé-

relem sürgős orvoslása érdekében. 

Iskolai kötöttáruk 
ZWICKl L. 
h o r v á t h m i h á l y u c c a 10. s z á m 313 

Rendkívüli légoltalmi 
előadássorozat 

A Légoltalmi Liga kiképzési előadója vasár-

nap délelőtt Alsóvároson, délután pedig Felsőváro-

son tartott rendkivül érdekfeszítő 1—1 órás vc-

titettképes előadást a jövő háborújának gyilkos 

módszereiről, a légitámadás hatásairól és az el-

lenük va'ó védekezésnek különböző fajairól cs 

lehetőségeiről. Ezeken az előadásokon kitűnt, hogy 

Szeged város lakosainak érdeklődése a végsókig 

felcsigázott és érzi, hogy a védelem tekintetében 

teljesen szervezetlen ezidöszerint és isinretei is 

e tekintetben még teljesen hiányosak voltak s hogy 

ezeket a hiányokat most minden eröfeszitéséveí 

pótolni igyekszik, amelyeknek következtében aa 

előadók felvilágosító és ismeretterjesztő előadásait 

állandóan százakra menő hallgatóságnak feszült 

figyelme kiséri. Csupán a vasárnapi két előadáson 

mintegy 1500 főnyi közönség vett részt. A Lég-

oltalmi Liga mindont elkövet az egész nemzet 

és a város polgárságának érdekében, hogy min-

den eshetőségre számítva, ezekbon a feszült idők-

ben polgárai ne maradjanak ismeretek nélkül és 

az adott pillanatban a pánik elkerülése végett tud-

ják, hogy mit cselekedjenek. Éppen azért az elő-

adásokat ezen a héten is folytatják és pedig a kö-

vetkező program szerint: 

Szerdán 18 óra 30-kor a Tisztviselők Petőfi 

Sándor-sugáruti Otthonában; 20 órakor a KIE 

nagytermében, Fodor-ucca. 

Csütörtökön 17 órakor a postaigazgatóság nagy-

termében; 20 óra 30 perckor az izraeliták Mar-

git-ucca 20. szám alatti otthonában. 

Pénteken 18 óra 30 perckor a belvárosi Katolikus 

Ház nagytermében vetitettképes. 

Szombaton 20 órakor az Aigner-tclep! elemi 

iskolában. 

Vasárnap délelőtt 11 óra 15-kor az evangélikus 

elemi iskolában, Osztrovszky-ucca; délután 18 óra-

kor Újszeged, József főherceg-telepi iskolábanJ 

Az előadásokat részint a Légoltalmi Liga ki-

képzési előadója, részjnt pedig az oklevele^ oktatók 

tartják meg. A házparancsnoki tanfolyamok 26-án 

kezdődnek, egy hétig tartanak naponta 6—8-ig a 

város négy kerületében és pedig a rókusi elérni 

iskolában, a móravárosi elemi iskolában, a belvá-

rosi elemi iskolában, valamint az alsóvárosi ele-

mi iskolában. 

Ü g y e s 

aquisitőrt 
keres íixre, vagy jutalékra, esetJeg 
mindkettőre 

Takarékossági Hiíeliroda, Makó 
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Letartóztattok cőu breslaui világjáró 
fiatalembert, 

aki betörést kóveteti el Szegeűen 
(A Délmagyarország munkatársétól). A rend-

őrség keddre virradó éjszakán érdekes körülmé-

nyek között elfogta S z ó v á Erik 19 esztendős 

breslaui születésű vi lágjáró fiatalembert, aki 

betörést követett el a Dugonics-téren. Éjjel két 

óra tájban a Dugonics-téren őrszemszolgálalot 

teljesítő rendőr arra lett figyelmes, hogy a Du-

gonics-tér 3 szám alatt lévő Schwarcz-l'éle kocs-

ma uccai ablaka félig nyitva van és belülről 

gyanús zaj szűrődik ki. Beugrott az ablakon, mi-

után kérdésére, hogy ki van bent, nem kapott fe-

leletet. Az üzletben nem volt senki, azonban lát-

szott, bogy betörő járt ott. A rendőr látta azi 

is, hogy a betörő nem menekülhetett el, hauem 

valahol a lakásban kell rejtőznie. Átkutatta az 

összes helyiségeket és az éléskamra egy sarkában 

ráakadt az elbujt betörőre, Szóvá Erikre, akit az-

után bekísért a központi ügyeletre. 

A fialatember a rendőrségen beismerő vallo-

mást tett és elmondotta, hogy a csehek néhány 

nappal ezelőtt minden iratát elszedték és kiutasí-

tották cseh területről. Magyarországra jött, Sze-

gedre került cl, itt azonban nyomorgott, mert 

pénze nem volt. Az éjszakákat az itszályhajókon 

töltötte. Elhatározta, hogy betör és igy szerez 

pénzt a továbbutazásra, de azt is elhatározta, 

hogy „csakis zsidót károsít meg" Igy szemelte 

ki hosszas szemlélődés után Schwarcz Sándor 

kocsmáját. Még «a déluláu folyamán bement az 

üzletbe és az ablak mellett helyezkedett el. Egy 

málnaszörpöt kért és amellett ülve leste az al-

kalmat a terep előkészítésére. Egy óvatlan pil-

lanatban kinyitotta az ablak kallantyuit. Azután 

eltávozott és hajnali két óráig várakozott az 

uccán a betörésre alkalmas időpontot várva. Ami-

kor már látta, hogy a tér teljesen néptelen, be-

nyomta az ablakot és beugrott az üzletbe. Még 

délután megfigyelte azt is, hogy a pénzt a söntés 

egyik fiókjában helyezi el a tulajdonos. Egyene-

sen a fióknak tartott és onnan 8 pengőt vett ki, 

megtalált í közben Scbwarczné retiküljét abban 

is volt négy pengő. Már éppen menekülni akart, 

amikor n rendőr megpillantotta a nyílott abla-

kot és beszólt rajta. Bemenekült az éléskamrá-

ba. azonban a rendőr olt megtalálta és elfogta. 

Szóvá Eriket a rendőrség letartóztntta és átad-

ta az ügyészségnek. Miután tettenérés csctc fo-

rog fenn, a breslaui fiatalember felett egy-két 

napon belül ilclkczik a biróság lopás büntette 

címén. 

— A piaci helypénzdijszabályzatok. A piaci és 
vásári helypénzdijszabályzatok egységes beosz-

tásának biztosítására a kereskedelemügyi minisz-
térium szabályzat mintát készitetl, amelyet meg-
küldött a szegedi kereskedelmi és iparkamará-
nak. A Jövőben az uj helypénzdijszabályzatok 
mégállapitásénál, vagy a régiek módosításánál a 
megadott minta lesz az irányadó. Ez alkalomból 
a miniszter eldöntötte azt a sokszor vitatott kér-
dést is, hogy az alapterület felett kiugró sátor-
részeket hogyan kell a helypénzfizetés szempont-
jából figyelembe venni. Eszerint a vásári sátrak, 
bódék és állványok után helypénz rendszerint 
csupán a földön elfoglalt alapterület után szed-
hető. A szomszédos sátrak felé kiugró felsőré-
szek ulón csak abban az esetben szedhelő hely-
pénz, ha ezek a kiugrások 50 cm-nél nagyobbak, 
Ezzel szemben az útvonal vagy egyéb üres terü-
let fölé kiugrók után helypénz még akkor sem fi-
zetendő, ha cz a nagyobb terület áruk elhelye-
zésére szolgál. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS Munkát kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítőnél. Férf i ik : 1 késes cs 
köszörűs. 1 épületlakatos, 1 kovács, 1 műszerész, 
2 villanyszerelő, 5 asztalos, 2 kádár, f bognár, 1 
kárpitos, 4 cipész, 1 cukrász, 15 kifutófiu, 1 
konyhalegény, 5 gazdasági mindenes, 8 konfek-
ciós szabó cs 3 nagyniunkás szabó, 1 uriszabó. 
Nők: í! hölgyfodrásznö, 4 cipőtüzönő, 1 kalapos-
nő, 1 kiszolgálódó, 2 fehérnemű varrónő, 1 do-
bozkészitönö, 1 szobaleány, 1' konvhaleány, 1 

mindenes főzőnő. Hadigondozottak részére fenn-
tartóit munkahelyek: 5 jegyszedőnö. 

— Hasmütétek utáni időszakokban a régóta be-
vált, tisztán természetes „Ferenc József" keserű-
víz, kitűnő hashajtó, amely a belek tartalmát biz-
tosan felhigilja és azt csakhamar fájdalommente-
sen levezeti. Kérdezze meg orvosát. 

• • • r o a m h m m m i m i a a m h m i p m i 

„ K r y e l o n " I 4 r d e . i » -

f e l ü l t c i l p k e g u m l i 
h a r i s n y a . K a p h a t ó 
k a m p a l i i H e g y i n é l 

— Nem szabad az iskolákban tanszereket áru-
sítani. Az iparosok és kereskedők korábban ki-
fejezett kívánságára a vallás- cs közoktatásügyi 
miniszter még 1927 évben rendeletet adott ki. 
umely az iskolákban ugy a tanszereknek, mint 
egyéb cikkeknek a tanszemélyzet rcszcről törté-
nő árusitásál eltiltotta. Egyes helyeken ennek el-
lenére előfordult, hogy a növendékek részére a 
tanítók szerezték bc ^tanszereket és azokat áru-
sították. A kamara a liözzá beérkezett panaszok 
alapján megkereséssel fordult a tankerületi fő-
igazgatósághoz, amely az előfordult panaszokat 
kivizsgálja és intézkedik a fennálló rendelet bg-
tartásáról. 

U j o n a n á ta lak i t to t t h e l y i s é g e i n k b e n 
az őszi és téli ruhótati cikkek árusitásat megkezdtük. t 

Blatt Ignátz 
férfi és női ruhák áruháza KELEMEN-UCCA 5. 

a legnagyobb és legválasrtékosf.' H raktár az összes ruházati cikkekben. 

NŐI, FtRFl , LEÁNY és FIU RUHÁK, kabátok, bundák, iskolaruhék, Bocskay kabátok 

a legnagyobb választékban. 

MEGBÍZHATÓ ÁRU I Szolid kiszolgálás í OLCSÓ ÁRAK! 
Külön női osztály. ' Tokin(^e meg áras kirakatainkat. 
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Már az egész finom 

kötöttáru újdonságok 
is beérkeztek a feltércégláblás 

BOROSHOZ 
— Szegedi bankgyakornok előadása a müncheni 

rádióban. Kedden este előadást tartolt a mün-

cehni rádióban egy szegedi fiatalember, ifj. Szé-

c h e n y i István, aki mint bankgyakornok most 

hosszabb külföldi tanulmányúton van. „Urlanb am 

Ostsee" cimen tartotta meg rádióelőadását é.s 

szines leírásban számolt be hosszabb nyári utján 

szerzett benyomásairól. 

— Gyermekkocsit vitéz Kállaytól, Kálvária U. 41. 

INTÉZET! PAPLANOK 
BOKOil Paplan-

m ó r n á l r'°lgár neon 11. iLőw Lipót Ucoa sarok) 
I f l d l ÍIO p U n i ó k ö n y v o e s l c ó r o .i s, 

olcsón, régi paplanok 
átdolgozása a legszebben 

— A gyornickrejtvényvcrscny megfejtését pén-

tekig kell beküldeni uz Aradi-uceul kiadóhivatal-

ba. A borítékon fel kell tüntetni, begy „Gyer. 

mekrejtvény verseny". 

— Légvédelmi előadás. A Szegedi Légoltalmi 

Liga a Szegcdi Izraelita Hitközség székházának 

dísztermében szeptember 22-én, csütörtökön csto 

fél 9 órakor előadást tart a légoltalomról és a 

házak légoltalmi megvédéséről. 

— Állatvédők közgyűlése. A Szeged és Vidékei 

Állatvédő Egyesület most tartotta évi rendes köz-

gyűlését Lantos Béla elnöklétével a városháza bi-

zottsági termében. Barabás Jenő titkári jelentéséből 

kitűnt, hogy az egyesület működésének jórészo 

preventív munka, az állatkínzások megelőzése. En-

nek jegyében az egyesület nevelő és felvilágosító 

munkát íejt ki a tanulóifjúság és a nagyközönség 

körében, felterjesztéseiben korszerű állatvédelmi 

rendeletek kiadását sürgeti a minisztériumokban, 

Az egyesület ez ügyben mór többizben tett fel-

iratára értesítette a földmivelcsügyi minisztérium, 

hogy a kutyák veszettség elleni kötelező védő-

oltására Szeged cs környékén az ősszel, vigy a 

jövő év tavaszén kerül sor. ismételten kérto az 

egyesület a belügyminisztériumot, hogy a hajók 

lovakkal való vontatását rendeletileg tiltsa meg. 

Az egyesület az állatkínzókhoz figyelmeztető leve-

let küld és azok eljen, akik a felszólítás dacára 

sem bánnak emberségesen állataikkal, a rendőr-

biróságnál mcgindittalja az eljárást. 

! 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
SZEGED, CSEKOHICS és KISS UCCA SAROK 

Női divat 
Szines pomponos ruhazsinór —20 
Színes bojtos ruhazsinór 3 drb —.24 

Női szines divat zsebkendő —28 
Színes női melltartó —.68 

Klott öves harisnyatartó —78, 
Divat mousslin női zsebkendő —.88 

Bordás női harisnya — S8 
SzinCs gombos ccrna kezlyü —.98 
Brokát öves harisnyatartó —98 
Kombinált tüll női melltartó —.98 
Műselyem női harisnya, divat sziliekben —98 

Flór női harisnya kis hibás —.98 
Ondoláló hajcsipesz 10 drb P 1.10 
Tölcséres svédszerü női keztyü P 1-38 
Háronisarkos szines divat női gyapjiisál P 1.48 
Charmeuse műselyem női nad'ág, kis 

hibás P 1-68 
Háromsarkos divat krepdesin női sál, 

kishihás P 1 
Műselyem, nadrág .flórral átszőve P 1 

Női szines bluz pullower P 1 9S 
| Klott női ernyő P 
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H e g i r k u e l t l 

H u n g á r i a - m ű t r á g y a 
Mtu aeupor oszf&l. Kapható nagybau ós kicsinyben 

k ÜO k g . l o k o r m á n y t t u r g o n y o P 

NAGY ALBERT v
 ( P n p r l H o p l a c ) 

— Aki tiilsoknt cvell vugy ivott ca ezért rosz-
e/ul érzi magái, annak egy pohár természetes 
„Ferenc József" keserűvíz igen gyorsan és alapo 
sin kitisztítja a gyomrát és a beleit és felfris-
sili egész szervezetét. Kérdezze meg orvosát. 

MAKÓ IX. 21. 
Két járási tisztiorvosi kerület uj beosztása. A 

belügyminiszter az alispán elöterejsztésére mó-
dosította a ballonjai .és központi járási tisztior-
\psi kerületek beosztását, amire azért volt szük-
ség, mert mig az egyik orvosi kerületben 5, a má-
sikba '25 község lartozolt. A módosítás szerint a 
battonyai tisztiorvos működési területe ezentúl a 
battonyai járás és 'n nagylaki szolgabírói kiren-
deltség községeire, a központi járási tisztiorvosé 
pedig a központi és a torontáli járás területére 
terjed ki. 

Anyakönyvi llirek. Házasságra jelentkeztek: 
Szilágyi Ferenc Sipos Lídiával, Szalal István 
('•era Rozáliával. 

Kerékpárosok! 
tlsörandll kerékpárokat engedményes ár-
ban részletre adom. (bimikal és alkatrészekéi 

trbsu kaphat S z á n t ó S á n d o r nál. 
S s e o e d . Kinn D. palota *(!«<• u. 2, 

' i n a a a i b e e a h e b a a a e e s s s i m e b e m m s s e s m e 

n GYERMEK EGÉSZSÉGE 
Modern gyermek testnevelése 

A gyermek modern testnevelésében a legelső 
es legsúlyosabb akadály a szülök, főleg az anya 
túlzott félelme. Eppeu akiknek legjobban érdekük-
ben állana a gyermek egészségének gondját vi-
selni, maguk gördítik a legnagyobb akadályokat 
a gyermek testedzése elé. A legelső teendő, hogy 
a szülők ellenszenvét legyőzzük és megértessük 
velük <a fiatal test mozgási szükségét. Mig a 
testgyakorlás „játék" volt, a leggyengédebb anyá-
nak sem jutott eszébe gyermekcinek ezt megtil-
tani. A jelenlegi úgynevezett testedzés ugyanaz, 
mint azelőtt a játék volt. A különbség csak any-
nyi, hogy most céltudutosun irányítják a gyer-
mek mozgását, mig azelőtt pusztán ösztöneinek 
engedve ugrándozott. Hogyha a közvélményt rosz-
*zul választott módszerrel meg lehetett tévesz-
teni, ellenszenvessé tudták tenni a testedzést, ak-
kor a most tervbe vett újítások n szülök bizal-
mát fogják megnyerni. 

Könnyű meggyőződni i óla, hogy a játékosan 
veit testedzés a túlzott aggodalmat el fogja osz-
latni. S ha ez sikerült, ez már olyan előny, me-
lyet a legfontosabbak közé kell sorolni. A já-
ték mint tcstcdzőeszjiöz helyre fogja állilani a 
bizalmat s nagyban elősegíti a testedzés népsze-
rűségét. Azt a többféle kellemetlen érzést, mely-
ről a gyermek játék vagy torna ulán panaszko-
dik, csak fáradságnak kuli betudni Például, hogy 
egy teljesen kezdő az első órákra eljár, ugy 
egész biztosan még a legnagyobb óvatosság mel-
lett is másnap, sőt harmadnap „izomlázat" fog 
érezni, melyet csak ugvncvczctt rádolgozással 
lehet inegevógyitani. Hangsúlyozom azonban, 
liogv ez csak az első órák után érezhetők és sem-
mi komoly következményekkel nem jár, csupán 
a szokatlan izommunka okozta fáradtság, amelvct 
pár egvmásutáni gugolással. esetleg kevés moz-
gással könnven elosztlatlratunk. Sok embernek a 
fáradtság, cavcnescn hasznos egészségileg. 

'a gyermekek a tulsok ülés következtében snt-
fivák. finnyásak, étvágytalanok lesznek és így 
természetesen sápadtak, betegségre hallamosak. 
Az ilvrn gyermekeknek, ha kicsit szaladnak, ntiv-
fuk rögtön a homlokukat fogj t, nem izzadt-e m*g, 
nem ver-e gyorsabban a pulzus? Kigyulladt az 
arca, a szegény kis embert faggatták: ncm fá-
radt-e eJ? Nem éjrez-e valami külőnösl és szo-
katlan! és a féltéssel elvonták a gvermeket a 
iáléklól sőt átrdáiiláliák bel élük salát 'aggodal-
mukat. i.'ív pedig a "vermek ln«san-las«nn meg 
sem mer mozdulni, félve attól, liogv minden kis 
mozgás ártalmára válik. 

Pálmav Miklós 

A D é l m a g y a r o r s z á g r e g é n y e 

HÁROM HÉT 
I r t a : S Z. S Z I G E T H Y V I L M O S 

— Miért haragszik" rám ok nélkül ez az 
asszony? — kérdezték akárhányan. 

— Előlegezi a kellemetlenkedést, mert 
már gondolatban összeveszett valakivel s 
elképzelte, hogy mit mondhatnak neki. 

Egy csöpp feszültség támadt a társaság-
ban, Zentainé az átmenetet ugy akarta meg-
csinálni, hogy tovább feszitette a hurt. 

— Végeredményben az a véleménye az 
asszonyokról, hogy mindegyik . . : 

— Bocsánat, erre a kérdésre már Kau-
ritz is megadta a választ Mária Teréziának. 
De miért visznek maguk,, asszonyok, min-
den témát személyes térre? Miszen igy a 
világon semmiről se lehet beszélni. Akkor 
inkább maradjunk meg a cselédkérdésnél, 
legalább áldozunk nagyanyáink emlékének. 
Mi köze a mi kompániánknak ahhoz, hogy 
vannak könnyed felfogású nők is a világon 
s hogy az egyik elbolonditásához félév kell, 
a másikéhoz negyvennyolc óra? 

— Nagyon kegyes, kapott megint a tűz-
be Zentainé, hogy félévet is engedélyez. 

— Akár két egészet! Minden a helyzettől, 
a körülményektől függ s akkor is annak ne-
vezhetjük a végeredményt, aminek akarjuk. 
Olyan hatalmas a magyar nyelv, annyi a ki-
fejezése, ahányféle hajlam van bennük! Ta-
kargató, vagy kifejező szót keresünk-e? Egy 
nagyon okos öreg barátom jellemezte a 
botrányt hajhászó zuglapokat azzul, hogy 
ha a részeg asztalos legény meglök egy pa-
pot, az „Véresre vert plébános" cimmel je-
lenik meg. Ellenben megtörténhetik, hogy 
vérbefagyva hagyják az álhirlapirót, tmy-
nyira kikészítették s ezt már „Inziultált új-
ságíró" cimen bocsájtják közre. Ismertem, 
főleg a régebbi időkben, együttéléseket, 
ahol életbe kerülő akadálya volt a házasság-
kötésnek. — Mégis soha ragyogóbb családi 
életet, mint amely körülaranyozta őket. Az-
tán kutassanak a tapasztalataikban, hány 
nyomorult, piszkos, frigy van, ahol valame-
lyik fél behunyja s szemét s ebből, vagy ab-
ból az érdekből, kényszerűségből, de nem 
akar látni. Tisztára a jóindulatunktól függe-
nek a minősítések s a társadalom másokkal 
szerpben mindig kegyetlen, csak befelé el-
néző. 

Valaki Halkan ütögette a zongora billen-
tyűit, Korláth odalépett. 

— Mennyivel okosabb lett volna néhány 
szép dal! Elég komisz az elet, mit keserít-
sük el még jobban a magunkét isi Mondok 
azonban mást. Tudom, bogy ritkán jutnak 
Hozzá, maguktól el s«m érhetik, — jöjjenek 
le velem a bárba. Őszülő fejem, előrehala-
dott korom elég garancia rá, Hogy megfele-
lő cardé leszek. 

Ez már tetszett. Egy darabig vitatkoztak 
azon, amiben mindnyájan egyetértettek, az-
tán megindultak. 

Korláth csak a tetthelyen árulta cl a szán-
dékát. » 

• - Néhány illusztrációval akartam szol-
gálni. Ne szQlianak közbe,' nc feszegessünk 
most problémákat, maid én konferálok, aki 
mindenkit ismerek. Nézzék azt nz aranyo-
zott hajú, bronzba őszült roncsot, testvérek 
között is van . . . mennyit tetszik mondani? 
Negyvenöt? Szó se róla. a télen inult öt-
venegy. IIu nem hiszik, beszerzem az anya-
könyvi kivonatát. A lánya nem tud férjhez 
menni, mert elhalássza előle a gavallérokat. 

Tisztára anyai szeretetből. Akárkire nem 
bizza a gyermekét. Előbb tanulmányozza a 
lelki világukat. Nézzék, hogyan táncol, mi-
csoda vonaglásokat visz véghez a görbe lá-
bával. Mingyárt leskiccelem. 

Elővette a rajzfüzetét. 

— Megvan hozzá az alkalmas cimem ís® 
habár egy kicsit hosszu: A nyugalomba he-
lyezett bachánsnő vergődése reaktiváltatásai 
erdekében, kapuzárás után. 

— Mit rosszmájuskodik, szólt oda Zentainé* 
Amióta itt vagyunk, már a harmadik táncos 
kapkod érte. A siker mellette van, igazolja} 

— Asszonyom, mondta a festő eltűnődve® 
el tudja-e képzelni, mekkora nyomor dü-
höng a szerencsétlen főiskolások sorában?! 
Hányan vállalnak egészen aljas munkát S 
mennyire arisztokrata a sorukban az, aki a 
nyáron át pincér lehetett, hogy megszerezzq 
az őszre esedékes tandijat! Ezek a táncosok® 
e h . . . 

— Egyszóval eladják magukat. 

— Nem is tudok rájuk neheztelni, meri 
magasabb szempontból teszik. Ezekből még 
nagyon kiváló emberek lehetnek. De próbál-
ja kitalálni, hogy hány van ilyen a világon?! 
Aránylag kevés. Hasonlítsa őket össze azzal 
a ragyogó kis teremtéssel, akit amellől a pre-
parált mágnás-hulla mellől füttyentgetnek el. 
Legalább hetven éves szenilis teremtés, aki 
a nagy nyilvánossággal szeretne elhitetni 
olyan dolgokat, amiket ő maga sem hitt cl 
soha. Otthon kellene feküdnie melegített 
flunellekben, forróvizes termoszok közt s Q 
mégis ilt hivalkodik a megvásárolt árujával. 
Hát jól van, ha a soha nem tapasztalt, vagy, 
elárult ízlése megengedi, de mondja meg® 
lehet-e a férfi olyan szemérmetlen, mint a 
nő? Egy-egy világkalandort nem számítva® 
felcerélődhA-e a hetven, meg a húszéves 
arány? Képzelje el ennek a roncsnak a ked-
veskedését, adja hozzá a vaksiságát, a man-
kóját, a keze reszketését, a lefelé csüggő® 
béna ajakát, — én kiszaladnék a világból, ha 
szóba kellene állanom azzal a lánynyal® 
olyan erkölcsi fertőt érzek rajta. Ö pedig! 
nem törődik semmivel, kacag, csupa élet-
kedv, igenis, az bánt a legjobban, hogy van' 
kedve az élethez, amelyet igazság szerint 
megcsal, mert mellőzi azt a szobalányi stal-
lumot, ami az egyéni értéke szerint megille-
ti. Na, de az öreget lerajzolom, úgyis terve-
zek egy bibliai képet: Lázár a szemétdom-
bon bélpoklos sebeit vakargatja cscrépda-
rubokkal. 

(Folytatjuk). , 

_ iszinlúz és 
mtivéízcr • 
Az ii,i színházi szezonra megindult a. bírlef-

gyiijtés. F\ S z a m o s sy Anna a Városi Szín-

ház titkárnője megkezdte az uj szezonra a bérle-

tezést. A titkárnő hivatalos helyisége a szinháí 

nappali pénztárában van, ahol mindenkinek ren-

delkezésére áll, telefonon is (20-90 ). A megnyitó 

előadás október 13-án lesz. A helyárak és bérleti 

árak ugyanolyanok, mint az chuult szezonban vol-
tak. 



Szerda, 1936 szeptember 2T. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 

Vasárnap: Szeged FC-Zugió 
Változások várhatok a szegedi csapatban — Szerdán s kéfkapusjátok 

a Vasutassal 

Amellett, hogy jól sikerült a Szeged FC 
kiskunfélegyházai kirándulása, bizonyos 
problémákat vetett fel; egyes játékosok 
nagyszerű teljesítményt nyújtottak, mások 
viszont nem a legjobb formáról tettek tanúbi-
zonyságot. Éppen ezért vetődött fel az a han-
gulat, hogy a legközelebbi bajnoki meccsre, 
amely vasárnap lesz Szegeden a Zugló el-
len, kisebb változásokat eszközölnek a csa-
paton. A vezetőség tisztában van azzal, hogy 
melyek azok a posztok, amelyek változást 
igényelnek, de még nem tudja, hogyan hajt-
sa végre azokat. 

— A Zugló az Elektromos elleni eldöntet-
len eredményével — mondotta Markovics 
Szilárd — megmutatta, hogy kezdi magát 
beleélni a Nemzeti liga légkörébe és hétről-
hétre javul. Éppen ezért nem lebecsülendő 
ellenfél és nagyon komolyan készitsük elő 
ellene a csapatot. Nem akarunk ugy járni, 
mint a Nemzeti liga másik újoncával szem-
ben . . . 

— A csapatösszeállításra vonatkozóan kü-
fönféle elgondolásaink vannak ugyan, azo-
kat egyelőre nem hozzuk nyilvánosságra. 
Igen sok függ attól, hogy a játékosok ho-
gyan mozognak a tréningeken, kellemetle-
nül érintett bennünket Seper derékrándulása, 
reméljük azonban vasárnapig kiheveri séiü-
lését. 

A vezetőség titkolózása ellenére, értesül-
tünk azokról a tervekről, amelyekkel a csa-
patösszeállítás kérdését akarják megoldani. 
Jól informált helyen közölték velünk, ab-
ban az esetben, ha Seper vasárnapig nem 
jön rendbe, Szilassy lesz la balösszekötő, 
nem lehetetlen azonban, hogy a fiatal bal-
összekötőnek mindenképen biztosítva lesz 
vasárnapi szereplése, esetleg Seper center-
balfot játszana. Általában a halfsor problé-
mája foglalkoztatja a vezetőséget. Itt egyet-
len futballistának biztos a helye: Bertóknak. 
Csak az a kérdés, hogy ki lesz mellette a 
közép- és a jobbfedezet. Ebben a kérdésben 
megoszlanak a vélemények, mégpedig ilyen-
formán: Marosi. Kovács. Bertók. — Marosi. 

Baróti, Bertók,— Baróti, Seper, Bertók, — 
Marosi, Seper, Bertók. 

Hogy melyik összetételében bizonyulna a 
legjobbnak a fedezetsor, erre a kérdésre ne-
héz volna feleletet adni, mert kétségtelen, 
hogy mindegyiknek megvan a jó oldala. Ha 
a vezetőség a technikára épiti fel csapatát, 
akkor a halfsornak is lehetőleg ilyen stilusu 
játékosokból kellene állni, ellenkező esetben 
a rakkolók kerülnének előtérbe. Abban meg-
egyeznek a vélemények, hogy a legjobb for-
mában lévő futballistáknak kell játszani. Mái 
csak azért is jobb volna, ha Seper szerepel-
hetne a centerhalf helyén, níert ebben az 
esetben Szilassy helyet kaphatna a csatár-
sorban. A fiatal játékos ugyanis mindig bele 
tud illeszkedni a támadósorba technikája ré-
vén. Az, hogy Baróti vasárnap esetleg nem 
játszana, nem jelenti a kitűnő futballista el-
ejtését, a vezetőség tisztában van képessé-
geivel, de ebben a pillanatban mintha a Ma-
rosi—Seper—Bertók trió felelne jobban meg. 
Ha Seper nem szerepelhet, ugy Baróti egé-
szen biztosan játszik. Természetesen ezek 
mind kombinációk, a vezetőség meg nem 
döntött. 

A játékosok kedden kiadós kondiciógyn-
korlatokat tartottak Hesser Tibor vezetésé-
vel és szerdán kerül sor a kétlapusfátékro. 
A tréningmeccs délután fél 4 órakor kezdő-
dik a Vasutas-stadionban cs az ellenfél a 
SzVSE lesz. 

Á Zugló is erősen készülődik a szegedi 
mérkőzésre. A Zugló annak idején meg a 
SzAK-kal játszott barátságos meccset és 
2:3 arányban vereséget szenvedett... A 
Zuglónak ez lesz nz első vidéki szereplése a 
ligában, a vezetőség szeretne különvonatot 
indíttatni Szegedre. Amilyen lelkes hangu-
lat van a Zuglóban, nem lehetetlen, hogy 
nagyobb drukkertábor kiséri el a Zuglót a 
szegedi mérkőzésre. 

A Zuglóban kapusgondok vannak. Vasár-
nap három kapust is kipróbált a budapesti 
csapat, de egyik sem felelt meg. A szegedi 
mérkőzésre szeretnének jobbszélsőt is szer-
ződtetni. A játékost már kis is szemelték. 

O 

A SzAK vasárnap Salgótarjánban 
játszik az SBTC ellen 

A szegcdi sportközönség még mindig annak 

a győzelemnek a hatása alatt áll, amelyet a SzAK 

vasárnap az NBB bajnokaspiránsa ellen megví-

vott.. A SzAK vasárnap megmutatta, hogy nem-

csak jól futballozik, dc olyan lelkesedés is van 

benne, amellyel DCin minden csapat dicsekedhet, 

Annyi bizonyos, hogy vasárnap óta megnöveke-

dett a piros-feketék drukkertábora. Még mindig 

tart az öröm a SzAK-ban, de már folynak az 

előkészületek a vasárnapi ujabb nehéz meccsre, 

11a nehéz volt a WMFC elleni meccs, ugy sok-

kal nagyobb feladat elűtt áll most a SzAK; az 

SBTC ellen kell küzdenie vasárnap Salgótarján-

ban. Azok, akik figyelik az NBB eredményeit, 

tisztában vannak azzal, hogy az SBTC. a WMl'Q 

és a DVTK melleit az az együttes, amely bele 

fog szólni a bajnokság kérdésébe. Az anyagiak-

kal jól ellátott együttes kitűnően felkészült a baj-

noki meccsekre, ezt eredményei bizonyítják a leg-

jobban. Legutóbbi mérkőzését is megnyerte, leg-

jobb eredményét azonban « Törekvés ellen érte 

el; 5:2 arányban legyőzte a volt Nemzeti liga-

együltest. 

Ha Szegeden lenne n mérkőzés, másképpen kel-

lene elbírálni az esélyeket, de Salgótarjánban bi-

zony igen nehéz dolga lesz a SzAK-nak. A piros* 

feketéket eddigi jó eredményei nein tctlék elbi-

zakodottá, csak önbizalommal töltötték el a játé-

kosokat, akik remélik, hogy Salgótarjánban i í 

megállják a helyüket. Minden attól függ, liogy a 

csatárok, hogyan fogják megoldani helyzetüket a 

kapu előtt, mert a védelmet nem kell fclttní* 

Kétségtelen, hogy a csatársort is dicséri, mégis 

a védelem érdeme nagyrészben, hogy három 

mérkőzésen, amelyen 12 eólt lőtt ii szegedi csa-

pat, egyetlen gólt sem kapott. 

A SzAK kedden könnyű kondlclótréninget tar-

tolt. A tréningen résztvett Boér, a KISOK-válo-

gntott többszörös tagja, aki felvételre jelentkezel! 

a SzAK-nál. Két cv után ez volt a játékosnak aa 

első tréningje, ezért bírálatot nem lehet momln-

ni felelte, mozgásán azonban látszott, hogy fut-

ballislavér van benne. A csütörtöki kétkapus'ré-

r,ingen ismét játszani fog. 

Gondot okoz a vezetőségnek Földcsi sérülése, 

A SzAK centere Rozgonyival, a WMFC hátvédjé-

vel történt összecsapás következtében megsérüli! 

a térden. Tegnap orvosi vizsgálaton volt. A vizs* 

gálát inszalagsznkadást állapított meg. A ccnleií 

játékának a kérdése csak szombaton döl cl, ad-

dig nem is trenírozik. 

, — o q o — , 

Óvni akar a WMFC a SZAK ellen 
- a mm kíMségmegléritése 

miatt 
A SzAK már szombaton délelőtt elküldte a 

pénzt a vasgyári csapatnak 

Szegcdi sportkörökben fcllünést keltett az a 

Budapeslrő! érkezett hir, hogy a WMFC megóvjfc 

a SzAK ellen elvesztett mérkőzését, mert a sze-

gedi csapat ellene felfüggesztés alatt játszott. Aí 

WMFC azt hiszi, hogy a SzAK a MAVAG-nak 

járó 230 pengőt nem küldte el idejében. A SzAK 

a tartozás miatt tényleg fel volt függesztve, mi-

után azonban kötelezettségének eleget lett, azt 

hatályon kívül helyezték. 

Beszéltünk az ügyben Prágay Ferenccel, a 

SzAK intézőjével, aki a kövclkczöket mondotta; 

— A WMFC feltevése nagyon meglepett ben-

nünket. Faragó Lnjosnak, a WMFC Igazgatójá-

nak módja lelt volna vasárnap megkérdezni tő-

lünk, hogy befizettük-c hátralékunkat. Bemutat-

tuk volna neki a nyugtát arról, hogy az összeget 

már szombaton délelőtt elküldtük a MAVAG-nak, 

annál Is inkább, mert ha szombat estig nem tet-

tünk volna eleget kötelezettségünknek, akkor 

most tényleg baj lenne. így azonban nyugodtam 

várjuk a fejleményeket. 

— o o ° — e 

A Szeged FC sportbizottsága csütörtökön fc3t» 

fél !) órakor a Hungária szálló sákktermébes 

ülést tart és ekkor állítja össze a Zugló elleni 

csapatot. 

A legkellemesebb ét 
l e g o l c s ó b b ősz i 
szórakozás: a könyv 

2> é l m a p y a r o r s & á g 

K ö l c s ö n K ö n y v l a r 

Telefon 13-06. Aradi ucca 9 

A Délmagyarország 
előff í z e t ó i n e k 
nagy kedvezmény 
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Budapesti értéktőzsde zárlat. A nemzetközi ht«y-
zet bizukodó megítélése következtében barátsá-
gos irányzattal nyitott i tőzsde és tegnaphoz Ké-
pest már a kezdő árfolyamok jelentékeny javulást 
Iuntettek fel. A tőzsdeidő későbbi folyamán a 
jobb vételi érdeklődé? mindinkább erősödött, 
kont remin fedezések és külső megbízások folytán 
a kereslet fokozódott és élénk forgalom mellett 
az árfolyamok a piac egész területén erőteljesen 

javul lak. Zárlat elöli nvereségbiztositó eladások 
nyomán áru került a felszínre, a részvények azon-
ban zárlatig megtartották napi árnyereségük leg-
nagyobb részét. Végeredményben a vezető értékek 
közül í Kőszén 12.5, Bauxit 10.00, Magyar Cukor 
7.5, Kiitta 4 pengővel javult. Magyar Nemzeti Bank 
158. Kőszén 297.50, Ganz 20.90, Izzó —, Szegedi 
kenderfonógyár —. 

Zürichi devizazárlat. Táris 1103 háromnegyed, 
London 2128 háromnegyed, Nevyork 441.2-5, 
Brüsszel 74.525. Milano 2335, Amsterdam 238.60, 
Berlin 176.10, Prága 15.20, Varsó 83.10, Belgrád 
1000, Athén 3.95, Bukirest 3.25. 

A M.icyor Nemzeti Bank hivatalos valuta.1ifo-
lyamai. Angol font 16.30-16.50, belga 57.00—57 60, 
cseh korona 950—12.00 (a 20 koronánál nagyobb 
címletek kivételével), dán kor. 72.75—7355, dinár 
715—7.70, dollár 337.65—311.65, francia fr. 8.95— 
935. kanadai dollár 332.00—337.00, hollandi forint 
132 80-184.80, lengyel zloty 60.00-61.40, leu 3.00— 
3 45, leva 300-3 60. lira 16.00—17.90 (500 és 10IH) 
lírás bankjegyek kivételével), német márka 
norvég korona 81.95—82.85. svéd korona 81.10— 
Ná.iiO. svájci frank 76.55 77 15. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. Határidős for-
galomban külfölid h itásra az irányzat lanvhn 
volt, a rozs 21—27, a tengeri 15—20 fillérrel ol 
ésóbb. A forgatom közepes. 

Budapesti terniénvlözsde hivatalos árlegv/.éae. 
Buza tiszacvidéki 77kg-os 20.15 20.30, 78 kg os 
20.35- 20.50, 79 kg-os 20.55 -20.70, 80 kg-os 20.65 
—20.80, felsötiszai, dunántúli, dunatiszai 77 kg-os 
19.95-20 10, 78 kg-os 2015-20.30. 79 kg-os 20.35-
|jj.50, 80kg-os 20.45 -20.60, ujroza pestvidéki 15.10 
• -15.25, takarmányárja 1. 17.25-17.50, zab 1. 17.25 
• 17.50, tengeri tiszántúli 19.50—19.60. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tar-

tott. Szept. 63 háromnegyed—egynyolcad, dee. 64 

egynyolcad egynegyed, máj. 65 háromnegyed, fél. 

Tengeri lanyhuló. Szept. 52 egynyolcad, dec. 19 

háromnegyed, májusra 52, Itozs aiig tartott 

Szept, 41 fél, dec. 13 egynyolcad, máj. 45. 

Srcjed sz. kir. város polgármesterétől. 

49.416 -1938. sz. I. 

Versenytárgyalási hirdetmény 
A városi árvaház részére 1939. év folyamán 

szükséges cipészmunkák elvégzésére 

1938, évi október hó 8-cin délrlöft 10 órakor 

o gazdasági ügyosztályban (Bérház, II. eni. 23.) 

nyilvános versenytárgyalást tarlunk. a beérkezett 

ajánlatokat ugyanezen napon és időben felbont-

juk s ez alkalommal ajánlattevők, vagy meghatal-

mazott képviselői jelen lehetnek. 

Ajánlati minta, vállalati és szerződési feltéte-

lek a gazdasági ügyosztályban (Bérház, II. em. 

22.) díjmentesen rendelkezésre állanak. Csakis az 

itt nyert nyomtatványok felhasználásúval lehet 

ajánlatot benyújtani. > 

Az aláirt ajánlatokat sértetlen borítékban el-

helyezve, pecséttel lezárva, fenti időpontig a vá-

rosi iktató hivatalba (Városháza, földszint 14.) 

ke'l benyújtani. Az ajánlat boritékát a következő 

felirattal kelj ellátni: /Ajánlat a 40.416 — 1938. sz. 

versenytárgyalási hirdetményben közölt cipész-

munkákra. « 

Az c'öirt mintákat a vcrec-ytá-gyalás időpont-

jáig n gazdasági ügyosztályba kell benyújtani. 

Dr. Pdlfi/ József polgármester. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmigyarország 

Hirlap- és Nyomdavállalat Rt.-oát, Szeged. 

Felelős nyomdavezető: KÉFIN SÁNDOR. 

A k e r e s s í r e f l v é n y 

megfejtés ekei péníek délig kell beküldeni az Aradi-uccai kiadóhivatalba. 

Keresztrejtvények a verseny eqész tartama alatt beküldhetők. 

A rejtvényeket „Keresztrejtvény", a megfejtésekel „Megfejtés" 
címmel kell beküldeni a kiadóhivatalba. 

ISpróh^^éiek. f 
áor, rum, l ikőr, 
konyak szeszáru 

logolcsouu 

Scnwarcznái, 
Dugonics tér 3. 

Tűzharcos bajtár-
sannat kihordásnál 
az előirt árakból 
5"/n kedvezmény 

Különbejáratu IMI I oro-
zol! szoba fürdőszoba 
használattal kiadó. Ér-
deklődni Kölcsey n. 12. 
vSleinorné ernyő, fiiz(j^ 
üzlet. 

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

1 E l l á tás 1 
URI LEÁNYOKNAK 
uri hölgyeknek teljes 
ellátás havi P 56.— el-
látás nélkül lakás 18 
pengő. Budapest.' Teréz 
köruMS. III t. Rákóczi 
ut 59. Ht 2. József kör-
ül 55, It 8. Szent Ist-
ván körű* t, I I I 5 — 
Telefonszám 14-25-70. 

1—2 DfAKLEÁNYK AT 
családtagként elvállal 
Lá/.ár Antalné, Buda-
pest Damjanich ucca 38 
IV 4. Iskolák közelé-
ben. 322 

Tisza Lajos körút 38, 
II emelet 1—5 szobás 
koAnfortos lakás novem-
ber 1 re kiadó. Tuda-
kozódni ugyanott. 

Keresek nagykörúton 
belül 2 vagy 1 szobás, 
i luszobás. konyhás — 
tiszta lakást nov. else-
jére. Ajánlatokat Csak-
is fércgincntes jeligére 
a kiadóba kérem. 

Négyszobás komfortos 
földszintes lakás no-
vetnberre kiadó. Hon-
véd tér 8. 

F.gv szoba, fürdőszobás 
lakás kiadó. Szilágyi-
u t. Tudakozódni a ház 
felügyelőnél. 

Kertes villában magá-
nyosnak kiadó szoba, 
üvegezett verandával, 

kamrával, liid közelé-
ben. Újszeged, Kállay 
u. 15. 

NÉGYSZOBÁS 
összkomfortos első 
emeleti lakás nov. l ie 
kiadó Lőw Lipót ti. 2. 
I'Ynvő Testvéreknél 

fk^tcdJimas 
Egy erös fiul kifutó-
nak felvesz Lázár Já-
nos sütőmester, Szabad-
ság tér 11. 

TANÁRNŐI KERESEK 

egész napi elfoglaltság-

ra. Ajánlatokat Nyelv 

tudással előnyben a ki 

adóba kérek. 

Lug:=zebb és lesrolcsóbb 

mm öüioroH 
Pieskó Károly 

liáipitos és diszitönél, 

Mars-tér 6/b. alatt (régi 

felsőipariskola során. 

Kedvező 
fizetési fellútetok. 

Tanulóleátiy felvétetik 
Bajza u. 2, II. 7, varro-
da. 

Snchc jungcs Fraulein 
fiir die Nachnjittags-
slunden zu tneinein 6 
J altrigen Tóchle rchen 

Unter „Von 3-8". 

N ÉM ET N EVELÖNŐT 
keresek a délutáni — 
órákra. Jelentkezni 
Samlberg cégnél 2—4 
között. 

FIATAL 
kereskedősegédet és 
kifutót felveszünk azon- . 
azonnal. Horváth Test-
vérek. 

UártoAtási 
j g f á a í m n z j o ü 

Rendes bejárónőt reg-
geli órákra azonnal fel-
veszek. Ttöth, Deák Fe-
renc u. 22. sz. 

Wff^Wfa 
Eladó 11—16 HP szi-
vógáz motor kerckck-

szere'vc, üzemképes 
Rapótban. Cint: 
'ál Makó, Uri 

Bódi 
21. 

Izzadás ellen 
egy biztos szer van, a 

PERPEDES 
Évek óta bevált szei 
hónalj .kéz ós lábízza-
dás ellen. Kapható a 
készítőnél ' 

GERGELY 
gyógyszerésznél, 

Kossuth Lajos sugárut 
ÓS uagykörut sarok 

Ebédlő csillár kitűnő 
állapotban elköltözés 
iniatl eladó. Oldal uc-
ca '2, II. em. 2. 

Wcrttieiin kassza. 2-ős 
jó állapotban eladó. — 
Kassza jelige a kiadó- i 
ba. I 

Csinos nöi kosztüm, 
szövet ős selyemruha, 
féri angol szövetruha 
jutányosán eladó Pár-
tos, Somogyi ti. 23. 

Eladó rádió 2 H , mér-
leg, uj .10 kg-ig, 1938-as 
hitelesítéssel cs egyéb 
élelmiszer üzleti felsze-
relések. Gizella tér 5. 
Éberhardtnénál. 

Zongora, háromajtós 
masszív szekrény, —• 
Wertheim kassza, egy-
ajtós jégszekrény el-
adó. HódniezőÁá'sár-

hely, Klauzál u. 51. 

Keleti perzsa összekö-
tő. modern háló, ebéd-
lő, márkás zongora, 
nutria bunda, argamán 
szőnyeg, festmények el-
adók. Püspök u. 12. 

Valódi nagycrlékű an-
tik perzsaszőnyegek, 
s z a ba dk ézbő 1 eladók. 
Eladásukkal a városi 
zálogház igazgatósága Ii 

megbízva. 

Főtisztviselő személye 
megfelel. 

Özvegy, 40 éves ur is-
meretséget keres ala-
csony, könnyedtcrn;ctu 
csinos hölggyel, gyer-
mek nem akadály. Bol-
dog otthonra vágyom 
jeligén. 

vüiömiiic 
Templomülés nöi oltár-
ral szemben, első sor-
ban olcsón kiadó. Holt-
zer S. és Fiai. 

Egy szegény édesanya 
elvesztette fehér ;idi-

küljét Horlhy laktak 
nyű tói Gyertyámos un© 
cáig fiainak hozott 20 
P is benne volt. Kéri 
a jószivü megtalálót, 
hogy 5 pengö jutalom 
ellenében a kiadóhi-
vatalba adja le. 

RÁD IÓ 
S z e r d a , s z e o t e m b e r 2 1 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
6.-15: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek, 12: Déli ha. 
rangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13.20: Idő-
jelzés, időjárásjelentés. 14.40: Hirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés. 

BUDAPEST L 
12.05: Zongora műsor. 13.30: Cigányzene. 16.15; 

Diákfélóra. 17: A madárvonulás. Felolvasás. 17 
óra 30: Hanglemezek. 17.55: Munkásfélóra. (Fel-
olvasás). 18.25: Rendőrzenekar. 19.10: A belgiumi 
magyarság. 20.10: Ének zongorakísérettel. 20.40: 
Hirek. 21: Vavrinecz Mór emlékest. 22: Időjárás-
jelentés. 22.05: Uhl Antal litlei lelkész üzenete a 
franciaországi magyarokhoz. 22.20: Cigányzene, 
23.10: Tánclemezek. 

BUDAPEST If. 

17.55: Hanglemezek". 19.05: Olasz nyelvoktatás. 
19.35: Versek. 20: Ilitek. 20.10: A rádió szalonze-
nekara, 

KÜLFÖLD. 

Bécs. 22.30: Könnyű bécsi zene. Berlin. 21 
óra 10: Tarka zene dalokkal. Bukarest. 21.20: 
Vendéglői zene. Deutschlandsender. 21: Régi 
bécsi (zeneszerzők müvei. Droitwich. 19.15: 
Opera- és operctfrészlctek. Frankfurt. 21.15: 
Kamarazene. Hamburg. 2010: Vidám zenés-
est tánccal. Lipcse. 20.10: P.észletek operák-
ból és operettekből. London Reg. 22.25: Tánc-
zene. Milánó. 21: Hangverseny. Radio Paris. 
22.30: Részletek operettekből.' Róma. 23.15: 
Tánczene. Strassburg. 21.15: Rádiózenckar. 

Stuttgart. 20.10: Tánclcmezck. 

Dttmagiiarország 
Kölcsönlíöiwvtör 
A m i a g a l e ő n a g n o b b , 
cEö i í ze lesc l e g k i s e b b 


