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Nemzeti gond 
Irta: dr. WINCHKLER ISTVÁN 

ny. m. kir. kereskedelmi miniszter 

Bekövetkezett az a történelmi óra, amely 
most már filmszerű drámaisággal pergeti a 
nagyszerű magyar jóvátétel eseményeit, 
amely események jóvá teszik az 1918. évi 
nemzetközi történelem és a magyar össze-
omlás hibáit és kiépítik — lassan-e, gyor-
san-e, nem tudni! — azt az igazi békealapot, 
amelyen aztán megkezdődbet az európai 
élet a népek kölcsönös kiengesztelődésének 
és kiegyenlítődésének bázisán. 

Ezt az uj történelmi eseményt és a belőle 
való uj történelmi állapotot azonban nem-
csak lelkes ünneplésekkel, esetleg szükség-
szerinti áldozatos hősiséggel kell köszönte-
ni, de b e is k e l l r e n d e z k e d n ü n k r á 
a j ó z a n s á g ö s s z e s e s z k ö z e i v e l . 

Csonkamagyarország államszervezeti képe 
tiz 1918. évi trianoni elcsatolással olyan volt, 
amilyenhez semmiféle más államszervezet 
nem volt az emberi történelem során hason-
lítható. Az ország kétharmad részének lesza-
kitása után ugyanis itt maradt az a teljes ál-
lami apparátus és magángazdasági berende-
zettség, amellyel a meglévóség okából még-
is tovább kellett kormányozni és a magán-
gazdaságban tovább kellett dolgozni, ne-
hogy abszolút zűrzavar és legteljesebb ösz-
szeomlás következzék be. Volt tehát egy 
gépezet, amelyet folyamatosan hatalmas ka-
zánok fűtöttek és a fejlesztett gőztömeg vi-
szont üzembenmaradni kényszeritetle a gé-
pet. Ez a gép — hogy szakmüszóval él-
jek — a lekapcsolt teher miatt azonban 
csaknem egészen üresen járt, zakatolt. És 
ami a legsúlyosabb baj volt, ezt a hatalmas 
gépet nem is lehetett hirtelen megállítani, 
kisebbel felcserélni, mert a meglévő gőztö-
meg munkában, üzemben tartotta, a vele járó 
üzemköltségek egész terhével együtt. 

Majdnem egy évtized nagy munkájába 
került, amig azt a hatalmas apparátust ugy 
az állam, mint a magángazdaság lassan-las-
san leépítette és felcserélte — nyugdíjazá-
sokkal, redukciókkal, arányosításokkal -— 
egy, a csonkaország üzemarányaira mérete-
zett gépezettel, amely aztán a mi igen nehéz 
magyar viszonyainknak megfelelően, erö-
incgfeszitett munkát müveit. 

Á következő tiz éven át pedig ez a re-
dukciós gép volt üzemben, az előbbihez ké-
pest sokkal kisebb teljesítményi energiával, 
sokkal kisebb üzemarányra hangolva. Elvé-
gezte a nehéz feladatokat, megtermette « 
legszükségesebbeket. A csonkaország kis 
gépe a csonkaország mértékes arányai sze-
rint dolgozott a biztosan eljövendő uj Jő-

W ' . 

vocrt 
Közben pedig Isten malmai megőrölték a 

rajtunk' esett igazságtalanságokat. A Ma-
gyarország eleven testére "épített szomszédi 
államépület megreccsent és most már min-
den pillanatban összedőlhet. 

Összedől! De ezzel megint zűrzavar fog 
keletkezni, mint minden összeomlásnál. 

Hát nekünk csak ennek az épülctösszeom-
Tásnnk folyamatában lesz országos szere-
pünk. A z i g a z s á g t a l a n s á g u g y a n i s 
m a g a v é g e z t e e l a m a g y a r ka r d 
es b ő s i s é g h e l y e t t a n a e v v í s s z a-
s z e r z ő m u n k á t . Megmozdult az 'de-
von magyar élet n batáron tu1 és leomlik et-
től a sulvos mozdulattól a mbcklvózott ide-

gen állampillér. Mi, itthonélők pedig, a 
trianoni batár mellől szinte mozdulatlanul fi-
gyelhetjük, bámulhatjuk majd a nagy szom-
széd tragédia óriási színjátékát, ti m e 1 y -
b e n m e g f i z e t az e l l e n ü n k e l k ö -
v e t e t t t ö r t é n e l m i M u l t ! 

De, ha a szomszédállami épület összeom-
lása bevégeztetett, ha a zűrzavar első póz-
felhőit szétvitte a szél, e r r e a n a g y s z e -
r ű p i l l a n a t r a k e l l k é s z e n len-
n ü n k , e z t a n a g y s z e r ű p i l l a n a t o t 
k e l l z ö k k e n é s n é lk ü l f e l k é s z ü l -
t e n , e l ő r e k i d o l g o z o t t r e a l i t á s -
s a l b i r t o k b a v e n n i . Ez most a legel-
ső eljövendő feladat, de ez a feladat nagy, 
sokkal nagyobb, mint amilyennek az első 
pillanatban latszik-

Nekünk ugyanis államszerkezetileg meg-
állás, vagy bármilyen folyamatmegszakitás 
nélkül kell átvennünk a felvidéki testvére-
ink életét, sorsát. Államilag és gazdaságilag 
egyszerű átkapcsolással bevezetni a magyar 

vérkeringést a visszakerülő területrészbe, 
amely végül is mégis csak busz évig uj vér-
keringési vonalban vezetődött, amely ide-
gen centrumba* volt terelve és élete, min-
dennapja erre a formairányra alakult ki. 

Ez a terület most leszakad arról az ide-
gen vérkeringésről, de az operáció simán, 
gyorsan, főként gondos tervszerűség alap-
ján varrja vissza azokat az ismét vérző vér-
edényeket a magyar testbe, nehogy súlyo-
sabb vérveszteség következhessek be." 

A z á l l a m cs a m a g á n g a z d a s á g 
á l l j o n m o s t m á r k é s z e n . Ez a vissza-
jutás nem lesz egyszerű hazaérkezése réglá-
tott, rég elment magyarjainknak, akik szá-
mára elegendő legyen a diszes diadalkapu; 
a testvéri Isten Hozott! Ők a tragikus öröm-
ünnepnek már másnapján élni is akarnak! 
No essék meg az a készületlenség, bogy a 
folyamatos másnapi elet lehetőségeit majd 
itt a belsőországba való átözönlés zűrzava-
raival keresgéljék: 

A magyar kérdés 
Chamberlain és Hitler 

godesbergi találkozóján 
Pénteken folytatják a tárgyalásokat 

A cseh páncélosok gépfegyvertüzzel nyo-
multak be a szudétanémet területre 
Sirovy tábornok vette át a cseh kormányt 

London, szeptember 22. Az egész világsajtó 

az ujabb izgalmas események hatása alatt áll, 

bár a prágai kormány tegnap teljesen kapitulált 

az angol—francia javaslatok előtt. Párisban és 

Londonban feszültnek látták a helyzetet. 

A csütörtöki események középpontjában egy-

részt a godesbergi tanácskozás áll, megkezdődött 

Chamberlain és liitier második döntö megbeszé-

lése. Ugyanekkor Prágában rendkívül feszült han-

gulatban a Hodzsa-kormány bejelentette lemon-

dását, ka'onai kormány veszi üt a hatalmat. 

Aggodalmak Londonban 
London, szeptember 22. Az angol sajtó csü-

törtökön reggel igen óvatos hangon kifejezést ad 

aggodalmának az ujabb német kívánságok folytán 

keletkező nehézségek miatt, 

A Daily. Telegraph vezércikkében megemlíti, 

ujabb követelések eseten a godesbergi találkozó 

egyáltalán nem hoz békét. 

A Tinvcs azt irja, a német sajtó nem elégszik 

meg a szudétaterület átcsatolásával, hanem totális 

rendezést kíván, ami nyilván a csehszlovák állam 

lerombolását jelenti. 

A délben megjelenő Slar szerint a londoni terv 

idejét mu'ta és arról ir, hogy a cseh kérdés ren-

dezése miatt súlyos belpolitikai bonyodalmak fe-

nyegetik a Chamberlain-kormányt. Chamberlain 

ellen fordult a konzervativ párt Winston Chur-

chillal az élen és a párt fiatalsága Edcn vezeté-

sével. 

A munkáspárt és a szakszervezetek erélyes ak-

ció indítását határozták el a Chamberlain-terv cl' 

len. 

A második Chamberlain-Hitler 
találkozó 

London, szeptember 22. A London melletti 

hcstoni repülőtérről csütörtökön délelőtt 10 óra 

47 perckor Köln felé elindult Nevijle Chamberlain 

miniszterelnök. A miniszterelnök repülőgépe dél-

után fél 1 órakor megérkezett Kölnbe. A kölni 

repülőtéren Ribbentrop külügyminiszter, Dirksen 

londoni német nagykövet forradta. Chamberlain 

rögtön beszállt autójába és öt perc múlva Godes-< 

berg felé indult. 

A Petit Párisién godesbergi távirata szerint 

hirC jár, hogy Henlein is Godesbergbe érkezik. 

Königswinter, szeptember 22. (Német TI.) 
Chamberlain angol miniszterelnök csütörtö-
kön délután 7 perccel 2 óra elölt Ribbentrop 
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birodalmi miniszter társaságóban gépkocsin 
megérkezett Petersbergbe és megszállt a 
Kur'notelben. R i b b e n t r o p külügyminisz-
ter ezután bucsut vett az angol miniszter-
elnöktől és a D r e s d e n szállóba hajtatott, 
ahol Hitler megszállt. Chamberlain minisz-
terelnök viszonozta a szálló előtt felsorako-
zott tömeg lelkes üdvözlését és D ö r n b e r g 
protokollfőnök kíséretében felment lakosztá-
lyába. Néhány perccel később az angol mi-
niszterelnök fogadta a Német TI különtudó-
sitóját Sir Ncvylle H e n d e r s o n nagykö-
\et jelenlétében. 

Godesbergben 

Godesberg, szeptember 22. Chamberlain 

miniszterelnök délután háromnegyed 4 óra-
kor kíséretével elhagyta a petersburgi szál-
lót és gépkocsin a Rajnához hajtatott. A 
folyón kompon kelt ót és gépkocsin foly-
tatta útját a „Drcsden"-szólló felé, ahová 4 
órakor érkezett meg. A szálló bejáratánál 
f litler kancellár várta vendégét és szívélye-
sen üdvözölte. Ezután a szállóban megkez-
dődött az angol és német államférfiak ta-
nácskozása' 

Külön diplomáciai 
tanácsKoxásoK 

Godesberg, szeptember 22. Angol körök-
ből származó értesülés szerint a godesbergi 
találkozó során ma délután véglegcsen ren-
dezték a szudétanémet kérdést. A szudéta-
német szabadcsapatok eszerint mór ma meg-
szállják a határvidék egyrészét é holnap a 
német hadsereg alakulatai is átlépik a határt. 

A magyar-lengyel terület kérdéséről még 
egyelőre nem szivárgott ki semmi a tanács-
kozásról. Egyes körökben valószinünek 
tartják, hogy ebből a szempontból ma még 
döntés nem várható és nem tartják kizárt-
nak, hogy ebben a kérdésben külön diplo-
máciai találkozások lesznek. 

Jól értesült körökből származó tájékozta-
tás szerint már ma 

megkezdették a magyar és lengyel 
követelések megbeszélését. 

E megbeszélés azonban csak a kancellár és 
a miniszterelnök négyszemközti tanácskozá-
sa során folyt le, mig a bizottságok előtt 
kizárólag a szudétanémet kérdést tárgyal-
ták. Hir szerint Hitler kancellár a leghatáro-
zottabban azt követelte, hogv a szudétané-
met területek legkésőbb 8—10 nap alatt fe-
jeződjék be.. 

Délutón, amikor Chamberlain miniszterel-
nök Godesbergbc érkezett, azonnal megkez-
dődött Hitler és Chamberlain első megbe-
szélése. A megbeszélések tartamára a Dres-
den-szálló környéket lezárták, hogy a meg-
beszéléseket semmi se zavarja. A záró vona-
lon tul azonban ezrekre menő tömeg feszült 
érdeklődéssel varja u megbeszélések ered-
ményét. 

A megbeszélés este egynegyed 8 órakor 
?rt véget, tehát három és egynegyed óra 
Irosszat tartott. Ezután nz aneol államférfi a 
protokolfőnök társaságában elutazott Peters-
bergbe. 

A megbeszéléseket pénteken délelőtt foly-
tatták Godesbergbcn. 

A londoni maa\>ar Kövei 
tárgyalásai 

London, szeptember 22. Barcza György Iondoni 

magyar követ ma délelőtt a külügyi hivatalban 

(árt, ahol az angol külügyi hivatal politikai osz-

tályának vezetőjével folytatott megbeszélést. 

K Preuc Association jelenti: A londoni ma-

gyar követ és a lengyel nagykövet lord Halifax-

szal folytatott megbeszélésük során körvonalaz-

ták a kisebbségek ügyére vonatkozó fclfogásuk.it 

és az ango 1 kormány formaszertrtt tudomásul vette 

i é lményüket. Az ügy jelen pillanatban ebben 

a stádiumban van. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti; 
A magyar kormány az utóbbi he-
tekben, regi bevált barátságra tá-
maszkodva, felhívta Olaszország, 
Németország és Lengyelország fi-
gyelmét a csehszlovákiai magyar 
nemzetiség helyzetére és kérte emez 
országok kormányainak diplomáciai 
támogatását arra az esetre, ha a 
csehszlovákiai nemzetiségi kérdés 
megoldásra kerül. Egyidejűleg lé-
péseket tett a londoni és párisi 
kormánynál, hangsúlyozva, hogy 
feltétlenül számit arra, hogv a cseh-
szlovákiai magyar kisebbség kárára 
más kisebbségek egyoldalú kedvez-
ményben nem fognak részesülni. 

Ma korán reggel a prágai magyar 
követ, kormánya utasítására hivat-
kozva, jegyzékben hivta fel a cseh-
szlovák kormány figyelmét arra, 
hogy azonos elbánást vár el a né-

A Magyar Párt Kiáltványa 
Prága, szeptember 22. A Prágai Magyar Hír-

lap az Egyesült Magyar Párt vezetőinek kiáltvá-

nyát közli: 

>Magyar Testvéreink! őrködünk felettetek, nem 

vagytok védtelenek. Az Egyesült Magyar Párt ott 

áll a vártán, minden tényezője értetek dolgozik, 

ha valahol bármi sérelem ér benneteket, adjátok 

tudtunkra, hogy védelmetekre szót emelhessünk, 

teljesíthessük kötelességünket a m l magyar né-

pünk védelmében. Tudjátok meg, nem vagytok 

egyedül, mert nemcsak mi, de az egész világ ide 

néz. Védjük egymást elszántan, harcunk becsü-

letes jobb jövőnkért, szabad nemzeti életünkért. 

Eszterházy János, SzüHő Géza, Jaros Andor.< 

Készülődések 
a magyar határon 

Salgótarján, szeptember 22. Somoskőújfalun a 

cseh laktanyát teljesen kiürítették és a-laktanya 

Róma, szeptember 22. A Gtornalc di Itatta kü-

lön tudósítója jó forrásból származó értesülései 

szerint a következőkben foglalja össze Németor-

szág álláspontját: 

1. A cseh ál lam német lakosságú területét a 

német birodalomhoz kell csatolni, 

2. a magyar és amennyiben kívánják a román 

Prága, szeptember 22. Csütörtökön délelőtt a 

cseh rádió a következőket közölte: A csehszlovák 

kormány elhatározta, hogy a rendkívüli esemé-

nyekre va'ó tekintettet az eddigi koalíciós kor-

mányt kibővíti és ezért a jelenlegi kormány a köz-

társaság! elnöknek b-nyújtotta lemondását, hogy 

az uj kormánykoalícióba a hadatreg i épvtstlő't 

és a nemzetiségek képviselőit is bevonja. A le-

mondást Benes elnök elfogad 'a. 

A prágai Wilson-Dáiyaudvarra hét magasr3ngu 

met probléma esetleges megoldá-
sakor a magyar nemzetiség részére. 

K r o f t a külügyminiszter a jegy-
zéket a magyar követtől átvette az-
zal, hogy annak tartalmáról kormá-
nyát haladéktalanul tájékoztatni fog-
ja és egyúttal megjegyezte, hogy a 
lengyel kormány tegnap este ha-
sonló lépést tett Prágában a külügyi 
államtitkárnál. 

Párisi &ir 
Páris, szeptember 22. A Radio-iroda godesbergi 

értesülése szerint ott hlrc jár, hogy Hitler kan* 

cellár Varsó és Budapest kormányának azt taná-

csolta, várjan ik és ne hamarkodják i a dolgokat4 

A magyar Kövei Cianonál 
Róma, szeptember 22. Villant Frigyes báró qui* 

rináli magyar követ ma este felkc-cstc Ciano gróf 

külügyminisztert és megbeszélést folytatott vele. 

épületének őrzésére 4 cseh határőrt hagytak hátra. 

A laktanyát aláaknázták. Somoskőújfalutól 10 kilo* 

méterre Ragyolc közelében erős beton fedezékek! 

készülnek, a határmentén lövészárkokat ásnak. Ma 

hajnalban 5 órakor 4 zászlóalj cseh katonaság 

érkezett a Ragyolc melletti védöáljásokba, ahonnan 

a magyar, német és más nemzetiségű katonákat ki-

vonták. A határforgaloin egyébként teljesen szü* 

nc'.el. 

Románia cáfolja 
a katonai intézkedések 

hiréí „ 

Bukarest, szeptember 22. Hivatalos köröl3 
határozottan megcáfolják és tévesnek jelen-
tik ki azokat a külföldi körökben elterjedt 
híreket, amelyek román területen végrehaj-
tott katonai természetű intézkedésekről szól-i 
nak. 

és rutén lakosság területet Magyarországhoz, illeti 

ve anyaországaikhoz kell kapcsolni, 

3. Teschcn vidéket vissza kelt adni Lengyelt 

országnak, 

4. az uj cseh köztársaságot semlegesnek kell] 

nyilvánítani, 

5. Bcncs haladéktalanul adja bc lemondását. 

funkcionárius érkezettt Szovjetoroszorszdgbót. Ali 

szovjcíküldöttség élén Vutkov tábornok, dandár* 

parancsnok áll. A küldöttséget a cseh konunut-

nisták fogadták. 

Este 7 órakor még mindig nem tették közzé a i 

uj kormány tagjainak névsorát. Délután 

ujabb tüntetések 

zajlottak le. de ezek nem öltöttek nagyobb mé*. 

Magyarország ismét elfoglalhatja helyét 
a napon" 

Rolhermere üzenele a magyar népnek 

London, szeptember 22. Lord Rothermerc az alábbi táviratot küldte H ó d o s s f l 
Ivánnak, a D a i l y M a i l budapesti szerkesztőjének: 

„Kérem közölje a magyar néppel a következő üzenetemet: 
20 hosszú esztendő szenvedése és igazságtalanságai után, amelyek a magyarnem-

zet oly hősiesen viselt, Magyarország végre ismét elfoglalhatja helyét a napon. 
Ez alkalommal hazájának milliárd barátjával egyetemben imádkozom a Kárpátok' 
övezte területek békés és sikeres visszacsatolásáért és boldogsággal fogok osz-
tozni a magyar nemzet örömében, amidőn az újjászületett Magyarország ismét 
szivére ölelheti oly hosszú időn át száműzetésben élt gyermekeit. Rothermere." 

Németország álláspontja 

A Hodzsa-kormány lemondása 
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reteket. A csütörtöki tüntetés bizonyítja, hogy né-

hány nap alatt milyen crös fordulatra képes a 

ncp, mert a tüntető tömeg már Franciaországban 

látja Csehszlovákia legnagyobb ellenségét cs a tün-

tetők ezt kiáltották: 

— Hitleréi vonulunk Franciaország ellen! 

Politikai körökben ez a jelszó: 

menteni, ami menthető. 

A jelszót Sirovy tábornok adta ki a tömeghez in-

tézett beszédében. Ugy látszik, hogy az uj kor-

mány is ennek a jelszónak szellemében fog meg-

alakulni. 

Több vidéki városban ujabb tüntetések voltak. 

A Reichenbcrgtöl délre fekvő Jizingben mintegy 

hatezer főnyi tömeg határozati javaslatot fogadolt 

cl, amelyben felszólít ja a kormányt a köztár-

saság függetlenségének cs önállóságának megvédé-

sére, Ohnützbcn hasonló lefolyású gyűlés volt. 

A tömeg megtapsolta azokat a szónokokat, akik 

hangoztatták, hogy a ncp kész megvédeni a köz-

társaságot. 

Az uj kormány 

Sirovy tábornok elfogadta a kor-
mányalakításra vonatkozó megbíza-

tást. 

Prága, szeptember 22. Beavatott helyről szár-

mazó értesülés szerint az uj kormány összetétele 

a következő: 

Miniszterelnök és honvédelmi miniszter Sirovy 

tábornok. Megtartotta tárcáját Krofta külügymi-

niszter és Ka'fus pénzügyminiszter. Belügyminisz-

ter Cssrny tartományfőnök, földmivclésügyi mi-

niszter dr. Rcichs, közegészségügyi miniszter Jan 

Ncdl egyetemi tanár. Ezenkívül a minisztérium 

mellé volt miniszterekből álló politikai tanácsot 

szerveztek, amelynek tagjai Hodzsa, Czorny eddigi 

belügyminiszter, Dechinc és Sramck volt köz-

igazgatási miniszter. 

Tüntetések Prágában 

Prága, szeptember 22. Hajnalig tartó tüntetések 

Voltak a cseh fővárosban és a köztársaság több 

más városában. A tömeg Prágában a Hradsin előtt 

Franciaországot ds Angliát szidalmazta. Tüntetett 

a németek ellen és a Szovjetunio mellett. A sza-

valókórusok a Hradsin előtt a katonai diktatúra. 

életbeléptetését követelték. 

Csütörtökön folytatódtak a tüntetések, délelőtt 

B tömeg az ügynevezett tilalmas zónákat is -dön-

tötte. A rendőrség sehol nem állta útját a tün-

tetőknek és mindenütt, ahol nagyobb csoport köze-

ledett, megnyitotta a kordont. A tüntető tömeg 

állandóan ezt kiáltozta: ^Pusztuljanak az árulók! 

Éljen a hadsereg! Éljen Sirovy tábornok.* 

Vonakodnak szolgálatot 
teljesíteni a nemzetiségi 

katonák 

Berlin, szeptember 22. Pozsonyból jelentik 
a Német Tl-nak: A pozsonyi helyőrség csa-
patai teljesen felbomlóban vannak. A nem 
cseh nemzetiségű katonák vonakodnak szol-

UELYÁROSI MOZI Ma és mindennap 

A Metró filmgyár világattrakciója 

Nyugat leánya 
Az uj évad legnagyobb élménye, a főszerepben 

Jeaneite MacDonald 
és Eddi Nelson 

Nagyobb, mint a ROSE MARIÉ , vagy a TA-
RANTELLA, az ORGONA VIRÁGZÁS testvér-
filmje! 1 5, 7, 9 

KORZÓ MOZI Ma és mindennap! 

Csak felnőtteknek! 

A rend katonái 
|(G. MAN). Grandiózus történet az amerikai al-
I vi lág titokzatos életéből. Fősz.: J . Cagnry, 
I Margaret Lindsay, Róbert Armstrong. 5,7,9 

gáíatot teljesíteni. A magyar nemzetiségű 
katonák egy szavjet tiszt parancsnoksági) 
alatt állottak, aki velük rendkívül gorombán 
bánt, a szovjettisztet egy gyakorlat alkalmá-
val agyonlőtték. 

Egész cseh csapategységek katonái fel-
varrták hajtókájukra a szovjet csillagot és 
más bolsevista jelzéseket. 

Menekülő csehek 
a szudéíavidékröl 

Prága, szeptember 22. A prágai pályaud-
varra egyre nagyobb számban érkeznek a 
szudétanémet vidékről mqnekülő csehek, 
akik a szabadcsapatok bevonulásától félnek. 
A menekülők őzönlése olyan méreteket öl-
tött, hogy a- Masaryk-pólyaudvaron az ér-
kező vonatoknak órákig kellett várakozni a 
nyilt pályán. A menekülők között sok a csch 
légionista. 

Súlyos összeütközés 
Teschenben csehek és 

lengyelek köszött 

Varsó, szeptember 22. Varsóba érkezeit 
jelentések szerint a cseh Teschenben, köz-
vetlenül a lengyel határ mellett a lengyel la-
kosság és a cseh karhatalom között súlyos 
összetűzés volt. A végsőkig elkeseredett 
lengyelek megostromoltak egy csendőrőr-
söt és lefegyverezték a csendőröket. A za-
vargásban több ember megsebesült. Továb-
bi részletek még nincsenek. 

Varsóban az ujabb összetűzésről szóló hir 
nagy izgalmat keltett. A csehellenes hangu-

/ l í l i / , v i d á m / .vríikácvnó-
TTttudíniUt düheinek hennanijrt. 

mrttDTOeílcer süföporrtil 
RWiUjük liu/oiá iutcmenyuivRcl. 

lat mégjobban fokozódott. Csehország len-
gyellakta részeiből szakadatlanul érkeznek a 
menekülők Lengyelországba, de a menekül-
tek között sok más nemzetiségű is van. 

Londoni jelentés szerint Angliából re-
pülőgépet küldöttek Prágába, bogy az an-
gol követség tagjainak feleségeit Angliába 
szállítsák, 

Sirovy tábornok beszéde 
Prága, szeptember 22. Közvetlenül a kor-

mány lemondása után összehívott parlament 
teljes ülésé égy órakor ért véget- A parla-
ment épülete előtt óriási tömeg gyűlt egybe. 
S i r o v y tábornok, hadseregfőparancsnok 

beszédet mondott és hangsúlyozta, hogy a 
cseh hadsereg rendithetetlenül biztosan áll 
az állam határain és várja a kormány pa-
rancsait. A lakosság őrizze meg teljes nyu-
galmát, a hadsereg megmenti azt, ami még 
menthető. 

A cseh hadsereg véres lövöldözések közben 
benyomult a szudéta községekbe 

Éger, szeptember 22. A cseh hadsereg csütörtökön délután K r a j a d o n vezérkari 
főnöktől parancsot kapott, bogy minden rendelkezésre álló fegyverrel n y o m b a n 
v o n u l j o n be a s z u d é t a n é m e t h a t á r t e r ű 1 e t é r e és szállja meg. Dél-
után 4 óra tájban érkezett meg az első páncélos kntonaoszlop Königsberbge, Fal-
kenauba, Graschlitzba, Neuderkbe, Jonchimstalba és más szudétanémet községek-
be, ahol mint ismeretes, szudétanémet rendfenntartók vették át a közrendet fenn-
tartó szolgálatot. 

A páncélautókról figyelmeztetés és előzetes jelzés nélkül nyomban heves gép-
puskatüzet indítottak. A lövések a német járókelőket eltalálták. 

Éger vidékén 3 óra leforgása alatt 16 szudétanémet halt meg igy. A cseh katona-
ság előrohaladóban van Éger felé azzal a szándékkal, hogy még az éjszaka folya-
mán megszállja Franzesbadot, Aascht. Itt a városbon sietve eltávolították a házak-
ról a feldíszítéseket és ismét bevonták a lobogókat. Az esti órákban ismét megje-
lentek az uccákon a vörösőrség tagjai és időközben feltünedezett cseh csendőrök-
kel együtt megkezdték a rendőri szolgálatot. Ezzel kapcsolatban lövöldözések tá-
madtak, amelyek ezidőszerint még tartanak. Közelebbi adatokat még nem lehetett 
szerezni, inert Éger városával a távbeszélő összeköttetés megszűnt. A lakosság kö-
rében óriási az izgalom. Attól tartanak, bogy a cseh katonaság meg akarja bosszulni 
azt, hogy a szudétanémetek a határközségekben horogkeresztes zászlókat tűztek ki 
és nacionalista felvonulásokat rendeztek. 

Súlyos összeütközés Weipertnél 
Baerenstein, szeptember 22. (Német Tí.) 

Amikor Weipert község lakossága értesült a 
történtekről, hogy a cseh kormány elfogad-
ta az angol-francia tervet, a határhoz vonult, 
bogy Baerenstein határközség lakosságát 
testvéri szeretettel köszöntse. Egy csch tiszt-
viselő minden ok nélkül kézigránátot dobott 
a tömeg közé. Igen sok ember súlyosan meg-
sebesült. A szudétanémet tornászok azon-

nal ellentámadásba mentek át, általános lö-
völdözés támadt, amelyben mindkét oldalon 

halottak és sebesültek maradtak hátra. Wei-
pert felől füstfelhő van a levegőben, való-
színű, hogy több házat felgyújtottak.* 

Schönberg, szeptember 22- (Német TI.) 
Liebenau szudétanémet faluban vámtisztvi-
selők, cseh katonaság, csendőrség cs a szu-
détanémet lakosság között súlyos összetű-
zésre került a sor. Husz ember lövésektől 
megsebesült. Mindkét részen vannak halá-
los áldozatok is. A szudétanémetek a megso-

1 besült cseh vámtisztviselőt kórházba vitték. 

T o l s I o i ha haiattan regénye, a 
„Kreuf/er szonda" *ranc:a Plmen ! 

Szentpétervári éiszakák 
Grtby Morlay szombattól 3, 7, «í 
pierre Renoir Széchenyi Mozi 
Kísérőzene: Beethoven „Kreu'zer szonáta Eiövétei: 20-33 

Chamberlain és Hitler találkozója a Paramount Vilúghii adóban. ' 
i 
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Meg kell védeni a szegedi paprika 
eredeti jellegéi és minőségét 

Miért szünelel a paprikaexport — Pick Jenő Indllványa a ka-
mara előtt 

Kommünlaia Ixgaíások 

Prága, szeptember 22. Jól értesült körökben 
megerősítik azt a hírt, hogy a kormány át-
alakítását a legszélesebb alapon tervezik. 
Prágai uccukon kommunista röpiratokat 
osztogatnak, az egyik közülük a következő-
ket mondja: 1 

„Az a kormány, amely az állam sértetlen-
ségét és biztonságát feladta, lemondott. Pol-
gártársak! A köztársaság veszélyben forog! 
Rendeljenek el azonnal általános mozgósí-
tást a határok védelmére. A vörös hadsereg 
csak arra vár, hogy hívjuk. Mint erős fal ál-
lunk és nem leszünk egyedül." 

A másik röpirat ezeket mondja: „Azok a 
hirek, hogy a szovjetunio elhagyott bennün-
ket, szemenszedett hazugságok, melyeket a 
csehszlovák reakció talált kl. Nem adjuk 
meg magunkat, nem hagyjuk magunkat fél-
revezetni, félre a meghunyászko-dókkal, a 
szovjetunio erős hadserege velünk van." 

B e n e s rádióbesxéde 

Prága, szeptember 22. Benes köztérsasági elnök 

este 7 óra után rádióbeszédet mondott, amelyben 

ezeket mondotta: 

— Még Céggé mozgalmas pillanatokat fogunk 

átélni, miolött a világnak ebben a részében hosszú 

időre ismét béke és nyugalom uralkodik. Soha 

életemben nein éreztem félelmet és ma sem fél-

tem államunkat. Minden eshetőségre meg van 

a tervein, semmitől sem engedjük magunkat meg-

zavarni. Megegyezést óhajtunk és most ezen dol-

goznak, megegyezést a világ legnagyobb nemzetei 

között. Ha erre sor kerül, cz a megegyezés becsü-

letes lesz. Ezért tehát nyugalom. Népünk értelmes, 

reális, mindig megértette, mindig megtudta kü-

lönböztetni, mikor kell cselekedni, mikor kell har-

colni. Ha harcra lesz szükség, akkor tudunk ma jd 

harcolni. Ha szükség lesz rá, cselekedni fogunk. 

Egyesítsük erőinket, ha szükség lesz rájuk. 

Daladier cdfolfa 
a kormányválságot 

D a l a d i e r miniszterelnök délután a kö-
vetkező nyilatkozatot adta a sajtó számát a: 

— Hirek terjedtek e larról, hogy a kor-
mány egyes tagjai lemondanak. Ki kell je-
lentenem, hogy ezek a hírek hamisak. 

Halál a börtönben 
Elítélték az anyát. 

(A Pclmaeyarorszás: munkatársától.) A r a c z k y 
Andrástlé 24 esztendős fábiánsebcstyénl lakos 
gondatlanságból okozott emberölés vétsége cimén 
került csütörtökön a törvényszék S á r a y-tanácsa 
elé. Ararzkv Andrásnénak volt egy nyolchónapos 
kisleánya. Borbála. Egyik délután Áraczkyné a 
gyereket elaltatta a bölcsőben, majd eltávozott a 
liáztól mintegy másfélkilóméterre fekvő ártér.! 
kútra viz.ért. Amikor visszatért, a kisleányt hol-
tan tnláltn n bölcsőben. Eeje, illetve a nyaka a 
bölcső rácsul közé volt szorulva. A bóncölás 
megiillnrdtotfa, hogv 'd szerencsétlen kisleány ha-
lálát •fulladás idézte elő, még pedig a következő 
módon játszódhatott le a tragédia; a gverek 
édesanyja távollétében felébredhetett bőleső'éhén 
és foraolódni kezdett. A bölcső Oldalán lévő rá-
csok egvike ki volt tőrré és ezen a bélven ólyan 
nagy ré; Volt, hogy a gyermek feje azon keresz-
tül férhetett. A kis Borbála feje a hánvkolódas 
1 öVclkeztéhen átkerüli n nriláson és amikor '1 
gyerek még jobban hánvkolódotl, ugy szorult oda 
a nyaka, hogy megfulladt. 

A csütörtöki főtárgyaláson az anya sirva mond-
ta el az eset körülményéit és azt hajtogatta, hogy 
a szerencsétlenségről nem tehet, nem gondolhatta 
előre, hogy ilyen szörnyű véget fog érni gyér* 
ffléké. 

A bíróság megállapította Aráczkvné bűnössé-
gét és hyólenapl fogházra itélté, dé aZ ité'ét 
végrehajtását felfüggesztette. A bíróság enybiiö 
körülményóek tekintette, hogy gondatlanságáért 
amngy is súlyosan megbűnhődött gyereke elvesz-
tésével. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 

délelőtt a szegedi kereskedelmi és iparkamara köz-

gyűlést tart, amelyen Pick Jenő érdekes indítványt 

terjeszt elő azzal a kéréssel, hogy elfogadás ese-

tén terjessze azt a kamara a földmivelésügyi 

miniszter elé. 

Pick Jenő indítványában előadja, hogy fontos 

érdek fűződik a szegedi csípős paprika terme-

lésének fentartdsához, mert a szegedi paprika 

ízesebb, tüzesebb, mint a cslpősségmentes paprika. 

Fontos érdek, hogy a termelés tekintélyes hányadá-

ban továbbra is eredeti >szegedi« paprika minősé-

gében történjók, mert a belföld főleg fűszeres, 

hosszabb ideig elálló pap-;1, át fogyaszt és a bel-

föld jobban is fizet, mint a külféid. Azt kéri in-

dítványában, hogy azt a felárat, amelyet az elmúlt 

esztendőben a csipősségmentes paprikáért fizettek 

a kalocsaiaknak, idén adják meg a csípős papri-

kának, tekintettel a csípős paprika kisebb termelő-

képességére, a magasabb termelői költségekre 

ét a feldolgozás drágább költségeire. A Magyar 

A 

(A Délmagyarorsság munkatársától.) Érd?kes 

újrafelvételi ügyet tárgyalt csütörtökön a törvény-

szék Sdray-tanácsa. Major Sándor 65 esztendős 

csongrádi gazdálkodót annakidején a törvényszék, 

a tábla, majd a Kúria is bűnösnek mondotta ki 

gondatlanságból okozott emberölés vétségében és 

ezért az összes fórumókon kóthónapi fogházbün-

tetést kapott. Még 1936 szeptemberében történt, 

hogy Majoros kerékpáron haladt hazafelé, mö-

götte pedig motorkerékpáron igyekezett ugyan-

csak hazafelé dr. Lantos Lajos fiatal orvos. A 

bíróilag megállapított tényállás szerint Majoros az 

utolsó pillanatban átcsapta a kormányt és igy 

történt, hogy az előzni akaró orvos elkapta mo-

torkerékpárjával MájOrós gépének első kerekét, 

majd a motorkerékpár nekirohant az útszéli eper-

fának. A szerencsétlen orvos oly szerencsétlenül 

zuhant le a gépéről, hogy nyomban meghalt. 

Majoros újrafelvételi kérelmében azt adta elő, 

hogy a szerencsétlenségért nem őt, hanem egyedül 

néhai Lantos Lajost terheli a felelősség. Bizonyí-

tani kivánta, hogy az orvos a szerencsétlenség 

előtti éjszakán mulatott egy hölgy társaságában, 

akit a tragikus útra is magával vitt a hátsó ülé-

sén. Amikor őt megpillantotta az uton maga 

előtt, hátraszólt a nőnek: »Rámegyek erre a fé-

nyes gombos parasztra...* A nő annyira megijedt, 

hogy leugrott a gépről, aminek következtében sú-

lyos sérüléseket is szenvedett, dé enrtek ellenére 

is elővette a fényképezőgépet és lefényképezte a 

szerencsétlenséget, amély néhány pillanat múlva 

bekövetkezett. Bizonyítani kivánta Majoros, hógy 

Lantos gépe az ő kerékpárjának nem az első, 

hanem a hátsó kerekét kapta el, ami art Igazólja, 

hogy az orvos hátulról szaladt bele. Mindezek 

igazolására tanuk kihallgatását kérte. Előadta azt 

is, hogy a motorkerékpár utasát nein tudja elő-

teremteni, inert az illtető hölgy nem magyar, ha-

nem román á'lampolyár volt és miután nem 

volt tartózkodási engedélye, kiutasították a t or-

szágból és ismeretlen helyre költözött. De még 

mielőtt eltávozott vólna, többeknek elmondotta 

az esőt. lefolyását és ö felvételt is megmutatta 

| többeknek. 

A biróság ném. adott helyt óz nftafelvétetnék, 

hárem a már korábban meghozóit Ítéletét hatá-

lyában fen tartotta. V törvényszék szerifit a be-

jelentett uj anyi ékok nem elegendők, illetve 

Fűszerpaprikát Értékesítő Központi Szövetkezet er© 

re nézve már áprilisban kilátásba helyezte a felár 

megadását. 

A másik kérelem az, hogy a paprika exportja 

hónapok óta szünetel, mert a készlet fogytán van. 

Ezen a visszáságon is sürgősen segiteni kell, ne* 

gyedévi kontingenst kell megál'apttant, hogy ha-

sonló eset, mint az tdet, többé ne fordulhasson 

elő. A bevethető paprikaföldek területét is Idejé© 

ben fel kell emelni, hogy a régebben megszerzett 

exportpiacokat megtarthassuk. A spanyol hábo© 

rura való tekintettel elérkezett az ideje annak, 

hogy a magyar paprika megszerezze a maga szá-

mára a spanyol paprika piacait, ezt pedig csak 

nagyobb mennyiségű paprika termelésével leheti 

elérni. 

Pick Jenő indítványa előreláthatólag általános 

helyesléssel fog találkozni, mert egyformán hasz© 

nos a termelőknek, a kikészitőknek és a kercs-i 

ködöknek. ' , \ „ 

nem alkalmasak arra, hogy az ügyet uj megvilá© 

gitásba helyezzék. 

— A gyakran visszatérő fejfájás, szédülés és 
szivdogobás nagyon sok esetben megszűnik, ha 
cgyideig naponta reggel éhgyomorra és esetleg 
este lefekvés előtt is egy-egy félpohárnyi termé-
szetes „Ferenc József" keserüvizét iszunk. Kér© 
dezze még orvosát. 

Tízezer főnyi tömeg 
tüntetett Makón a felvi-

déki revízió mellett 
(.4 Dél magyarország makói tudósítójától.) Csü© 

törtökön eite fél 8 órai kezdettel a irmkói vá os© 

háza olött, ahol a Hösöfc szobra áll, tartotta 

revíziós nagygyűlését a makói Toldi Miklós Baj© 

társi Egyesület. A hazafias nagygyűlés megrende-

zésében a bajtársi egyesület mellé felsorakoztak 

a frontharcosok, a rokkantak, a MANSz és a többi 

hazafias és társadalmi egyesületek. A gyülcscn a 

rendező egyesületiek csoportjai mellett a város la© 

kósságártak minden rétegéből hatalmas tömegek 

sorakoztak fel. Ilyén hatalmas tömeg a háborús 

idők óta még egyszer sem gyűlt ősszé a makói 

főtéren. A hozzáértők 10.000 főnyire becsülték a 

hatalmas főteret teljesen megtöltő tömeget. A 

Makói Dalárda éneke után Háry Erzsébet a Ma© 

gyar Hiszekegyet mondotta el, ma jd dr. Török 

István ügyvéd, a bajtársi egyesület vezére bé© 

szélt. Izzó hazafiasságtól fűtött beszédének min© 

don mondata után viharosan zúgott fel a tömeg 

lelkes tüntetése. 

— Vesszen Trianon! Vesszen Benes! Éljen 

Horthy, Hitler, Duoe — viharzottak percekig aa 

ütemes kiáltások. 

Dr. Őyéngz Miklós a nagygyűlés határozati 

javaslatát olvasta fel, amelyben kérik a kórriiányt, 

bógy a mögötte zárt egységben tömörü lő magyar 

milliók érejéro hivatkózva teljes eréllyel és mlfi© 

den eszközzel követelje az önrendelkezési jogót 

a felvidéki magyarság számára. V nagygyűlésből 

kifolyólag Mussoliniim üdvözlő táviratot intézték^ 

ttoőuan törtön! a csongrádi orvos 
halálos iiiotörszerencscttönscge 

törvényszék eluíasiíolía a kétiiónapra iléll gazda ujrafelvéíeli 
kérelmét 
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A vill&mostársaság beszünteti 
a felsőváros—sontogQifelepi 
aolóbaszlárafohat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

villamosvasút — mint ismeretes — a nyár elején 

autóbuszjáratokat állított be a gedói villamos-

végállomás és a Somogyi-telepi átjáró között, 

hogy ezen a szakaszon igy bonyolítsa le a személy-

forgalmat. Az ujszegedi vonal megszüntetése után 

ugyanis a város közgyűlése arra kötelezte a társa-

ságot, hogy a megszüntetett vonal helyett a gedói 

vonalat hosszabbítsa meg és építse ki a körtölté-

sig. A vállalat a nehéz gazdasági helyzetre való 

hivatkozással többizben kért haladékot ennek a vo-

nalszakasznak a kiépítésére, később pedig a köz-

gyűlés hozzájárulásával kisérletképen autóbuszjá-

ratok beállításával kívánta a forgalmat lebonyo-

lítani. 

Zerkovicz Rudolf, az érdekeltség vezérigazgatója 

tegnap Szegeden járt és meglátogatta dr. Pálfy 

József polgármestert, akivel közölte, hogy a vál-

lakat kénytelen az autóbuszjáratokat megszüntetni. 

Bemutatta a járatok forgalmáról készített részletes 

statisztikai táblázatot, amely szerint az autóbusz-

járatok forgalma mélyen alatta marná a várako-

zásoknak. Azt remélték, hogy az iskolaév meg-

kezdése után emelkedik a forgalom, de. ebben a 

várakozásban is csalódtak. Közölte, hogy a kö-

zönség nem használja a villamosvasút autóbuszait 

és igy nincs értelme a járatok fentartásának. 

A polgármester tudomásul vette a bejelentést, 

közölte azonban a vezérigazgatóval, hogy a város 

az uj villamosvónalhoz vaió jogáról nem mond le. 

Zerkovicz Rudolf bejelentette a polgármester-

nek, hogy a társaság a Tisza-szálló előtti villamos-

megállóhelyen modern, üvegfalu várakozóhelyét 

épit, amely minden bizonnyal emelni fogja a hely 

városiasságát. 

gyógyhaskötót a legtökéletesebb szabással 
uj modellek szerint speciálisan készit 

Höfte fűzős 
Klauxál tér 3. 

Ki lesz az alsóvárosi, móravárosi 
és a szilléri iskola uj igazgatója 

5 Tanítói állásra irí ki pályázaíof az iskolaszék — 
Helyszíni szemléi íaríanak a belvárosi elemi iskola 

freskóinál 

(A DélMagyarótstág munkatársától.) Csütörtö-

kön délután őt órákór nagy érdeklődés mellett 

ült össze a köjségi iskolaszék, ho~y letárgyalja 

felszaporodott napirendjét. Rengeteg iskolaügy ke-

rült a napirendre a tanévnyitással kapcsolatban. 

A legnagyobb érdeklődést természetesen az a tan-

felügyelői átirat keltetté, amely kandidálásra kérte 

fel az isko'aszéket három, nyugdíjazás következté-

ben megüresedett iskolaigazgatói, állásra. Az alsó-

városi, a móravárósi és a szilléri iskóla igazgatói 

állása üresedett még. A tőrvény értelmében a be-

nyújtott pályázatok álapján az iskolaszék ejti meg 

a jelölésekét és a tanfelügyelő á jelölték közül 

biz meg va'akit az igazgatói teendők ©Hálásával. 

A három igazgatói megbízás iránt igen nagy 

rolt az érdeklődés. Sok érdemes tanitó nyújtotta 

be pályázatát. Az iskolaszék minden pályázatot 

tüzelésen átvizsgált és végül a következőképen 

ejtette meg a jelöléseket: 

Az a'sóvdrosi Iskola igazgatói állására ketten 

pályáztak, íétvdnfOldy József és Wéber József. 

Az iskolaszék ugyanebben a sorrendben mindkettőt 

jelölte. 

A móravárósi iskola igazgatói állására élső hc-

l>en Wébér Józsefet, második helyen Cserny Já-

nost, harmadik helyen Rózsi Imrét jelölték. 

A szi'léri iskóla igazgatói állására e'.sö helyén 

Altórjáy Emilt, másodikon Rózsa Imrét, harma-

dikon Szomor Józsefet jelölték. 

Ezután e.ha'.ározta az iskolaszék, hogy a kultusz-

minisztertől kapott engedély alapján kiírja a pá-

lyá.atot a szegedi községi elemi iskoláknál mrg-

üiésedrtt négy tanítói cs egy tanítónői állásra. 

Érdekes vita volt a bclvárdSi elérni iskola épü-

letének egyik freskója körül. Az iskola épületét — 

mint ismeretes a nyáron átengedték képző-

művészeti kiállítás céljaira. A kiállítási termek fa-

lát a kiállítás rendezősége művészi freskókkal di-

szittetté fel. Ezek a falfestmények, leginkább á fia-

tal tehetséges Vinkler László alkotásai, természe* 

téten á falón maradtak. Az iskolaszék csütörtöki 

ülésén dr. Vitéz Qdrgyáá Imre élés interpellációt 

intézett az iskolaszék elnökségéhez, kijelentve, ftógy 

az iskolatormek falain lévő freskókon irtdlszkrét 

momentumok is észlelhetők, amelyek mégitélése 

ízét int nem valók az elemista gye/mékek szeme 

elé. Éppen ezért a freskók sürgős eltávolítását kö-

vételte. 

Az iskolaszék ugy határozott, hogy áz elnökséget 

helyszíni Bzeml-e megtartására kéri fel. Az elnök-

ség ezen a helyszíni szemlén fógja elbírálni, hogy 

vannak-e az iskolai freskókon tényleg indiszkrét 

momentumok. 

A napirendre tűzött sok apró ügy leíárgyalásá-

val késő este végzett az iskolaszék. 

Csütörtökön megalakult 
a DMKE kulturközpontja 

„Kulturpengőkért" — színház és hangversenyek 

a széles rétegek részére. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél-

magyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 

termékeny kezdeményezéssel állt elő, amikor el-

határozta és szerdán meg is valósította vDMKE 

kulturközpont* néven kulturális szakosztályát. En-

nek a szakosztálynak célja •— mint ahogy dr. 

Széchenyi István, a szakosztály elnöke kifejtette — 

az, hogy azokat a kulturjavakaf, amelyek eddig 

csak aránylag keveseknek voltak hozzáférhetők, 

kedvezmények juttatásával a gyengébb anyagi 

helyzetű rétegek számára is hozzáférhetővé tegye. 

A kezdeményezés számára eddig a színházzal és 

a Harmóniával sikerült megegyezést létesíteni. A 

megegyezés szerint a DMKE kulturközpont 1 pen-

gő névértékű, úgynevezett kuHurpéngőket bocsát 

ki, amelyeket a pénztárak teljes értékben fogadnak 

el, a kulturközpont pedig 50 fillérért bocsájtja 

tagjai rendelkezésére. Ezt a kedvezményt a színház 

csak ugy adhatja, ha bizonyos mennyiségű havi 

igénylőre számíthat. Ezt a mennyiséget havi 1800 

p£nyö értékű kulturpéngőbén határozta meg. 

A kulturközpont elnöke, dr. Széchenyi István 

a szerdaesti alakuló közgyűlésen bejelentette, hogy 

900 igénylőre vart szükség, akik havonta 2 kultur-

pengöt fognak vásárolni. 

Bejelérttetté továbbá, hógy a kezdeményező lé-

péseket továbbiak fogják követni, amennyiben 

xnost vannak folyamatban a tárgyalások a szegcdi 

filharmonikusokkal és a mozikkal. 

— A DMKE vezetősége reméli — mondotta 

ezután — , hogy kulturközpontunk, amelynek évi 

1 pengő tagdíj ellenében mindenki tagja lehet, 

el fogja érni nemcsak azt, hogy a kulturjavakat a 

széles tömegek számára hozzáférhetővé tegye, ha-

nem a tömegek erkölcsi súlyánál fogva a színház, 

mozi, stb. műsorának megszervezésére is bizonyos 

befolyást gyakorolhat. 

Az alakuló közgyűlés ezután egyhangúlag el-

fogadta a kulturközpont ügyrendjét, valamint a 

tisztikar nagyrészét is megválasztotta. 

„Hé, fiatalember, 
jöjjön csak vissza!..." 

Tánciskola után 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az elmúlt 

télen, január 3-án, halálos végű verekedés játszó-

dott le a Petőfi Sándor-sugáruton. A tánciskolá-

ból tértek haza a leányok és legények, akik kő-

zett ott volt Juhász Ferenc 22 esztendős kovács-

segéd is. Egy másik tánciskolából hazatérő fiatal-

emberek között mendegélt hazafelé Varga István 

21 esztendős kocsis. A két fiatalember, amint 

kérőbb kiderült, sohasem ismerte azelőtt egy-

mást. Juhász mégis rákiabált a mellette békésen 

elhaladó Vargára: »//d, fiatalember, jöjjön csak 

vissza.../« Varga gyanutlanul visszatért, ekkor 

Juhász kérdőre vonta, hogy miért pletykázza azt 

róla, hogy őt megverte. Varga kijelentette, hogy 

nem pletykázott semmi ilyesfélét, mert nem is 

ismeri Juhászt. A kovácssegéd azonban nem nyu-

godott bele a dolog ilyen elintézésébe, hanem 

hirtelen arculütötte Vargát, aki az ütés erejétől 

a földre zuhant. Amikor nagynehezen feltápász-

kodott, tiltakozott az ellen, hogy Juhász őt min-

den ok nélkül bántalmazta. A kovácsscgéd erre 

ujabb ütéssel jelelt. A szerencsétlen Varga má-

sodszor is a földre került, ezúttal azonban olyan 

szerencsétlenül esett el, hogy fejét belevágta 

a járda szegletébe és eszméletét vesztette. Kór-

házba kéllett szállítani, ahol másnap anélkül, hogy 

eszméletét ejfy percre is visszanyerte volna, ko-

ponyaalapi törés következtében meghalt. 

Az ügyészség Juhász Ferenc ellen halált okozó 

súlyos teslisértés büntette cimén emelt vádat,' 

Ügyét csütörtökön tárgyalta a törvényszék Sáray-

tanácsa. Juhász azzal védekezett, hogy bár nem 

ismerték egymást. Varga mégis azzal kérkedett 

mindenfelé, hogy öt megverte, söt azt is mesélte, 

hogy egyszer a Kecskés-telepen annyira elverte, 

hogy térdénáliva kért tőle kegyelmet. Ezek miatt 

a pletykák miatt annyira fel volt háborodva, hogy 

amikor megpillantotta Vargát, felelősségre vonta, 

majd megütötte. Nem volt szándékában súlyosan 

bántalmazni és igazán nem tehet arról, hogy a 

pofonnak ilyen súlyos következményei lettek. 

Dr. Szarvas János ügyész vádboszédc után a 

biróság 10 hónapi börtönre ítélte Juhászt. Az ité-

let jogerős. 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
S Z E G E D , CSEKONICS é s KISS UCCA S A R O K 

Bőrdíszmű *ru 
Moleszkin női erszény, minden sziliben —.21 
Fonott patkó erszény —.28 
Fónótt bőr erszény „Fogadalmi 

tempióm" kcppel —.58 
Férfi fonott patkó erszény —.58 
Lakkvászon piros leányka retikül —1)8 
Bőr női erszény lapos fórma —.78 
Kapcsos férfi bőr erszény —.88 
Piros bőr leányka retikül —98 
Zipp-záras bőr tojás erszény P 1 2$ 
Bőr kofa erszény , P 128 
Piros bőr trapéz formáju leányka re-

tikül, tükörrel P 1.38 
Bőr belső tárca sinia bőrből P 148 
Huzótt bőr női erszény noubuck 

béléssel P 1 «S 
Zipp-záras bőr kofa erszény p 1.78 
Bőr női retikül, trapéz formájú P 228 
Sima bőr női retikül, barna, vagy fekgte 

szinten P 3.98 
Sima bőr női rélikiil barna. Vagy fekete 

szir.ben, divat formákban P 4.38 
• — — • • I I II I I I I m i — ' . i • » 
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— A kereskedelmi és iparkamara közgyűlése. 
A szegedi kereskedelmi és iparkamara pénteken 
délelőtt 11 órakor közgyűlést tart. A tárgysoroza-
ton szerepel többek között az iparigazolványok 
és iparengedélyek kiadásának ideiglenes felfüg-
gesztésének ügye, a kisipari közszállitások, a tár-
sadalombiztosítási törvény módositásn, a mun-
kaidő szabályozása és több más fontos ügy. 

— November elsején lépnek életbe a legkisebb 
munkabérek a -/.-ülődni iparban és az Üzletekben. 

Budapestről jelentik: A kereskedelmi miniszter 
rendeletet adott ki a fogadó- és szállodaiparban 
alkalmazottak munkaidejének szabályozása <ár-

gvában, nmei yszerint ezekben az iparágakban 
alkalmazottak tekintetébon a törvénynek a mun-
kaidőre vonatkozó rendelkezései november l én 
lépnek hatályba. Vitás esetekben az iparhatóság 
határoz. A kereskedelmi és közlekedésügyi mi-
niszter ugyancsak rendeletet udolt ki a nyilt áru-
sítási üzletekben, boltokban, valamint az aeok-
knl kapcsolatos irodákban, raktárhelyiségekben 
foglalkoztatott alkalmazottak munkaidejének sza-
bályozása tárgyában. A törvény itt is november 
1 én lép hatályba. 

_ Az osztálysorsjáték liuzásn. -100.000 + 500 pen-
gőt nveit: 37314. 

3000 pengőt nyert: 31073 
í-00 pengőt nyert: 60311 
600 pengőt nyert: 17360 
500 pengőt nvertek: 40687 60012 72255 
:tnn pengőt nyertek: 1803 16332 27811 29321 33083 

35103 42769 43462 16770 64561 82115. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A Du-
gonies-Társaság 25-én, vasárnap délután 4 órai 
kezdettel a városháza közgyűlési termében tartja 
idol első felolvasó ülését a következő sorrenddel: 
P.ik Sándor: Elnöki megnyitó. Kerné nv G'vörgy 
amerikai iró: „Az amerikai magvarság". Vá rn-
tl'y Imre: „Mit tud rólunk az olasz irodalom?" 
(Székfoglaló előadás.^ 

— 2100 kiló Ingyen eukor. A belügyminiszter 
Frtesitette I m e c s György főispánt, liogv Szeged 
területén élő szegény rászorult szülők kisdedei 
részére szeptember 15-től december 31-ig terjedő 
időre 2100 kiló ingyen cukrot bocsájtott a tiszti-
főorvosi hivatal rendelkezésére. 

— Közigazgatási vizsga. Rr. M i h á l v f f y 
László tb. városi aljegyző Budapesten a belügy-
minisztériumban a gyakorlati közigazgatási vizs-
ga második felét, a belügyi szakvizsgát sikerrel 
letette. 

— Körházavatás Ujszöregen. "Az Ujszörcgi 
Ipari és Mezőgazdasági Munkások Kőre szép 
egyesületi székházat épített. Az uj körházat szep-
tember 25-én szentelik fel ünnepélyes keretek kö-
zölt. A felszentelés szertartását U g i Géza uj-
szegedi és S z a l m a József szőregi plébános vég-
zi. Délután népünnepély, este pedig bál lesz Uj-
szöregen. 

\ soningyitelopl szociáldemokrata pártszer-

/ezet vigalmi bizottsága október 1-én, szombaton 
este Somogyi-telepen a Hegyközi vendéglőben I. 
ucca B) szüreti mulatságot rendez. A mulatság 
tiszta jövedelmét felerészben a somogyitelepi 
Munkásotthon- ilapra, felerészben pedig a Ilélvc-

zér-uccai Munkásotthon téli fűtőanyagának be-
szerzésére fordítják. A zenét a szegedi munkás 
jazz-zcnckar szolgáltatja. 

— Krcp de sekin esőkabátok' minden színben 

i8 pengő Blau Ignátz cégnél, Kelemcn-u 5. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken és 
köznapokon este félhat órakor. Ros-IIasonókor 
25-én é.s 26-án este félhat, 26-án és 27-én reggel 
a zsinagógában félnyole, a régi templomban 7 és 
délután fél 4 órakor. 

Kalács 
z „ d á Onncpckrc ()| 0 11 « 0 ü 3 C S l 8 | 0 S 

Oro s a l á n ucca 3 C.s úrusllóiandl: F e k e l e s a . ucca 
14. 1 mtltircndclf.si kívánatra kaxhox %xailliiuk. 

— Gyomor-, bél-, vese-, máj- és rpchólyagbric-
gek szívesen isznak reggelenként egy-egy pohár 
természetes „Ferenc József" keserüvizet, meri 
annak hashajtó hatása gyors és biztos, igen eny-
he s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg or-
vosát. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kovács, 
1 késes és köszörűs, 1 műszerész, 2 villanysze-
relő, 4 asztalos, 2 kádár, 1 bognár, 8 konfckciós 
szabó, 1 uriszabó, 10 texmunkás cipész,'5 cipész 
vegyesmunkára, 1-cukrász, 1 gép- és gyorsíró, 15 
kifutó, 6 nőtlen gazdasági mindenes. 1 bolti szol-
ga, 1 raktári munkás, 3 borbély. Nők: 4 hölgy-
fodrásznő, 1 fehérnemű varrónő. 6 cipőtüzőnő, 1 
napszámos leány vasmunkára, 1 dobozkészitö, 2 
kiszolgalónő. Hadigondozottak részére fenntartott 
munkahelyek: 5 jegyszedőnő. 

— A gyermek rejt vény verseny megfejtését pén-
tekig kell beküldeni az Arndi-nccai kiadóhivatal-
ba. A boritékon fel kell tüntetni, hegy „Gyér-
mekrejt vény verseny". 

— Cigányok a törvényszék előtt. Két csanyle-

lcki cigány: Kovács László és Kovács Zsófia ke-

rült a törvényszéken dr. Molnár István biró elé 

csalással vádolva. Az volt ellenük a vád, hogy 

eladták Kovács Zsófia kehes lovát a dorozsmai 

vásárban Masa Imre gazdálkodónak 255 pengőért. 

A gazda hazavitte a lovát, otthon azonban né-

hány nap niulva olyan kehesség tört ki az állaton, 

hogy nem lehetett használni. A törvényszék előtt 

a cigányok azzal védekeztek, Másának megmon-

dották, hogy a ló kehes, a gazda a figyelmeztetés 

cflenére is megvette az állatot, mert nagyon 

megtetszett neki. Mégis, amikor az állaton erő-

sebben tört ki a kehesség, feljelentette őket, ho-

lott ha kifogást cincit volna emiatt, utólag visz-

szaadták volna a pénzét, amint a/.t meg is tet-

ték a feljelentés ulán. Kihallgatta a biróság a gaz-

dát is, aki szintén ugy vallott,-hogy öt a cigányok 

figyelmeztették arra, hogy a ló kissé kehes. Dr. 

Grünwald ödön védő felszólalása után az ügyész 

elejtette Kovács Lászlóval szemben a vádat, Ko-

vács Zsófiával szemben pedig a törvényszék a 

törvénykezés egyszerűsítése alapján végzéssel szün-

tette meg a biróság a további eljárást. 

Kisteleki hirek 
Tóth Pál főjegyző négyheti szabadságát meg-

kezdte. Hivatali helyettese Stammer József adó-
ügyi jegyző. — Hivatalos órák a községházán: 
október 1-től kezdve délelőtt 8 órától 12 óráig és 
délután 2 órától 6 óráig. Feleket délután csak 
halaszthatatlan ügyekben fogadnak. 

A Kisteleki Iparos- és Kcreskedőifjak Egyesü-
lete október 2-án szüretbálat rendez. Délután ze-
nés kivonulás Csukonyi Imre elnök szőlőjébe. 
Este 0 órakor táncbemutató. 

Az őszi lóvizsgálat október 6-án reggel 8 óra-
kor lesz a vásártéren. A vizsgálatra minden egy-
patás állatot fel kell vezetni, amely 2 eves, vagy 
ennél idősebb. 
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Uj autóbuszjáratok 
Szeged és Dorozsma 

között 
(A Dölmagyarország munkatársától.) Tagadha-

tatlan, hogy a város egyik legjobban prosperáló 

és leggyorsabban fejlődő üzeme az autóbusz-

üzem, amelynek igen nagy szerepe van abban, 

hogy Szeged egyre nagyobb erővel vonza ma-

gához a környékbeli községekből és városokból 

a forgalmat. Az autóbuszüzem néhány esztendő-

vel ezelőtt még magánkézben volt, dc a magán-

érdekeltség sehogy sem boldogult vele. Még dr. 

Somogyi Szilveszter polgármester volt az, aki 

felismerte a rendszeres autóbuszjáratok nagy je-

lentőségét cs elhatározta, hogy házikezelésbe veszi 

ezt a nagyfontosságú vállalkozást. Az uj üzem 

első vezetője vitéz Papp Ferenc volt, akinek ko-

rai halála után vitéz Irányi László vette át az üzem 

vezetését. 

Irányi nagyszeré érzékkel és szerencsés kézzel 

vezette tovább az autóbuszüzemet, aincly az ö el-

gondolása és tervei szerint indult gyorsütemű fej-

lődésnek. A városi autóbuszüzemnek ma már 

óriási kocsiparkja van, amely pontos menetrend 

szerint bonyolítja le a személyforgalmat Szeged 

és a környékbeli városok között. A közönség las-

sankint megszokta és rendkívül megszerette ezt 

a gyors és kényelmes közlekedési eszközt és ez 

a magyarázata annak, hogy a járatok számát 

mindunta'an szaporítani kell, mert egyre többen 

és többen utaznak a városi társaskocsikon. Az üzem 

most ismét a továbbfejlődés uj stádiumába jutott. 

Az erősen megnövekedett forgalom következtében 

az üzem több uj, teljesen modern autóbuszt vá-

sárolt és ezeket rövidesen forgalomba is állítja. 

De egyik-másik relációban emelik a járatok szá-

mát is. A legerősebben a szeged—dorozsmai vi-

szonylatban növekedett meg a forgalom és igy 

eren az útszakaszon az üzemvezető ég már bc ig 

állította az uj járatokat, amelyeknek segítségé-

vel a nagy forgalmat minden zökkenő nélkül bo-

nyolíthatja le. 

Alkulcsos betörés a piaci árus lakásán. Varga 
Jánosné Bécsi-uccu 29. szám alait lakó piaci 
árus ma feljelentést telt a rendörségen. Feljelen-
tésében elpanaszolta, hogy a szerdai hetipiacról 
hazamenet 140 pengönyi készpénzét lakásában a 
szokott rejtekhelyen elhelyezte s azután bezárva 
lakását eltávozott hazulról. Kct óra múlva, ami-
kor hazaérkezett, a lakást felnyitva találta s a 
pénze Hiányzott arról a helyről, ahova tette. 
Nyilvánvalóan a helyzettel alaposan^ isinerős 
egyén álkulccsal behatolt a lakásba s elvitte a 
szerencséilen piaci árus egész forgótőkéjét. A 
rendőrség az ismeretlen tolvajt keresi. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Menczer Lázár Braun Raclaellal. Házasságot kö-
töttek: Németh Sándor Vaida Juliannával. 

íivugagy uiiMagii. horgászán ciKkek 

csűnaH-taharű p o n y v a 
V a r g a M l t x á l y cégnél, Aradi-u. 4. 

iszmliáz és 
művészet • 
Évek óta nem volt olyan érdeklődés a színházi 

bérletek iránt, mint az idén. F. S z-amossy Anna 
titkárnő szinlc alig győzi kielégíteni az igénye-
ket. A nagy érdeklődésnek az a magyarázata, 
hogy az uj társulatot, amely páratlan sikerrel 
játszik Szolnokon, a legjobb hirek előzik meg. A 
titkárnő hivatalos óráit a nappali pénztár helyi-
ségében tartja, ahol telefonon is rendelkezésre 
áll az érdeklődőknek. Telefon 26—90. 

R H E I M A , 

köszvény, csuz, iscliias, izületi fájdalmail 

c j y ó c j y l l t a S ü í ü Budapesten a 

HUNGÁRIA FÜRDŐ 
alkoholos l ö r k ö l y í i l r d ő f é b e n . 

VH., Dohány u. 44. Orvosi felügyelet 

Olcsó pausáló árak. Ellátás és szobákról 

gondoskodunk az épületben levő 

C o n l l n e n l á l s z á l l ó b a n . 

Ismertetöt küldünk. 

ü n n e p i k a l á c s 
z^xexesíSíJ pboíiscu unmos 
s ü t ö d é j é b e n , Uj tér 2 sz . é s K o s s u t h L a j o s 

sugárut 9 s z . alatti f ióküz le tében . 
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ZUGLÓ SE-SZEGED FC 
vasárnap délutáni mérkőzésére jegyek 20 szá-
zalék elővételi kedvezménnyel szombat este 
7 óráig a Délmagyarország Jegyirodában. 

A Zugló első vidéki meccsét 
játsza vasárnap Szegeden 

"a szegedi közönség régóta azokat a csapatokat 

respektálja, amelyek nem favoritként jönnek a 

Vasutas-stadionba. Régi tapasztalat az, hogy a 

Szeged FC mindig jól játszik éa könnyen megle-

petést okoz olyan együttes ellen, amelyikkel szem-

ben — nem sok keresni valója van a papírforma 

szerint. Azokkal szemben, amelyek kétségtelenül 

gyengébb képességekkel rendelkeznek, mint ő, 

rendszerint nem szokott a legjobban játszani. Ez 

a megállapítás évek tapasztalata és meglá'szott 

Salgótarjánban az SSE ellen is-

— Nem szabad a játékosoknak vasárnap elbi-

zakodni — mondotta az egyik drukker —, mert 

akkor könnyen baj lehet. Elismerem, hogy fut-

ballistáink jobbak, mint a Zuglóé, elbizakodott-

ságra azonban nincsen ok. Tudni kell ugyanis já-

tékosainknak, hogy a budapesti együttes olyan 

lelkesedéssel fog küzdeni Szegeden, amely meg-

lepetést is okozhat, ha a mieink csak tudásukat 

viszik bele a küzdelembe. A tudás nem mindig 

ejég, ha nem párosul vele lelkesedés. Komolyan 

kell venni a Zuglót, mert ncm szabad elfelejteni, 

az uj ligacsapat az utóbbi időben kezdi megszok-

ni a Nemzeti liga légkörét. Ezt bebizonyította ®z 

Elektromos ellen is, amikor háromgólos vezetést 

klpgyenlitetf. Ugy játszón a Szeged FC, ahogyan 

a szolnokiak ellen küzdött és akkor még a nagy-

gólarányu győzelem sem maradhat cl. Mégegy-

szer hangsúlyozom: a nagyobb tudás melle sziv 

is kell és nagyon rosszul esne mindenkinek, ha 

a vasárnapi forduló meglepetését mi szolgáltat-

nánk . . . 

A játékosok is elismerik, hogy ma inár nem 

lehel csak tudással győzni, éppen ezért erősen 

fogadkoznak, hogy lelkesen fognak küzdeni. 

— Az első perctől az utolsóig küzdeni kell — 

mondotta Hcsser Tibor tréner, már csak azért 

is, mert nemigen ismerik futballistáink a Zugló 

játékosait. Az úgynevezett meccselei tapogatód-

zó játékra nincsen szükség, mert az egy pillana-

tig sem lehet vitás, hogy jobban kell futballozni 

a szegedieknek, mint a budapestieknek. Aki tisz-

tában van a játékosok között uralkodó szellem-

mel. nem kételkedhelik afölött, hogy ebből a 

meccsből győzelmesen kerül ki a szegedi e-npat. 

A Zugló respektálja a Szeged FC-t cs mindent 

flkövet, hogy legjobb csapatával vegye fel elle-

ne a küzdelmet. Hogy ez sikerülni fog-e neki, az 

bizonytalan még ebben a pillanatban. Az a hely-

zet most, hogy Spindler, aki már úgyszólván egy 

évtizede védi a zuglói kaput, sérült és helyettes-

ről kell gondoskodni. Helyettese Gallovich tréner 

szerint valószínűleg Sárpálki lesz, dc az is le-

bet, hogy egy uj kapuvédő. Abbaji az esetben, 

ha sikerül azzal a balszélsővel megállapodnia 1 

Zuglónak, akivel tárgyalásokat folytat, ugy Fe-

kécs III. lesz a balösszekötő, fivére a center és 

Linek, vagy valamelyik újonc fog a jobbszélen 

szerepelni. 

A Zugló futballistái közül ismert játékos, sőt 

országos nevet szerzett magának már a két Fe-

kecs. különösen a fiatalabbik, aki nemcsak az 

amatőrök között, de most a Nemzeti ligában is 

megmutatta, hogy egyik legveszélyesebb magyar 

csatár a kapu előtt. Kitűnően lő és nagy techni-

kai képességekkel rendelkezik. A két Fckecsrc 

mindenesetre vigyázni kell a szegedi védelemnek. 

Vigyázni is fogunk rájuk — mondják a szegedi 

játékosok. 

Bárhogyan is alakul a helyzet, a Szeged FC— 

Zugló mérkőzésen nagy küzdelem lesz a bajnoki 

pontokért és remélni lehet, hogy a pontok meg-

felelő gólaránnyal Szegeden maradnak. 

Érdekes lesz a ligabanjoki meccs bevezető 

programja is. A Vasutas-stadionban niár délelőtt 

megkezdik a vasárnapi program lebonyolítását. 

Délelőtt 9 órakor kerül eldöntésre a stadionban 

a SzVSE—Postás ifjúsági bajnoki meccs. Ez a 

játék azért tarthat érdeklődésre számot, mert a 

Postás ifjúsági garnitúrája ezúttal szerepel elő-

ször a bajnokságban. Ezután rendezik meg dél-

előtt 11 órai kezdettel, tehát belenyúlik a délutáni 

programba is a SzVSE—Postás másodosztályú 

bajnoki játék, ezt követőleg kerül sor a SzVSE— 

KAC elsőosztályu bajnoki küzdelemre, amely két-

ségtelenül az amatőrforduló egyik legérdekesebb 

meccse lesz. 

v 

Szegeti FC—Zugló ligabajnoki és a Vasutis— 

KAC amatőrbajnoki mérkőzés jegyeit 20 száza-

lékos elővételi kezdvezménnyel Szombat este 7 

óráig árusitja a Délmagyarország jegyirodája. 

— o o — 

Elmarad a SzfiK-SBTC 
NBE-mérközés ? 

A szegedi csapat a meces elhalasztását 
kérte a Nemzeti liga elnökségétől 

Jelentette a Délmagyarország, hogy a SzAK 

vezetőségének nagy gondot okoz a csapat össze-

állítása az SBTC elleni salgótarjáni mérkőzésre, 

mert kétséges, hogy Bokort, Károlyit, Polyák 

ll-őt és Albertet szerepeltetni tudja. Tekintettel 

arra, hogy Bokor és Károlyi esetleges nélkülözése 

következtében komoly nivót képviselő kapusa 

nincsen, súlyos vereség elé nézhet vasárnap. Két-

ségtelen, hogy Górá, az ifjúsági kapus tehetséges, 

de nincsen hozzászokva a nagy küzdelmekhez, de 

egyébként is védenie kell az ifjúsági együttesben 

és m ég másodosztályú bajnoki meccs is van va-

sárnap a SzAK-nak Hódmezővásárhelyen. Ehhez 

járul még Albert és Polyák II. esetleges távol-

maradása a salgótarjáni meccsről. Mezőnyjáté-

kosa még voln3 a SzAK-nak, de egy s:ncs, aki ezc-

ket pótolni tudná. Ilyen előnyt nemcsak a SzAK, 

de egyetlen elsőligás csapat sem adhatna az 

SBTC-n^k, amely kétségtelenül egyik legjobb 

együttese az NBB-nek, hiszen azzal a gárdával 

küzd a bajnokságért, amellyel annakidején a Nem-

zeti ligában szerepeit. 

A négy futballista esetleges távolmaradása arra 

késztette a SzAK vezetőségét, hogy csapatössze-

állítást gondjairól a Nemzeti liga elnökségét is 

értesítse. A SzAK beadványában közölte az elnök-

séggel a helyzetét a csapatösszeállítás kérdésében 

és azt kérte, hogy az SBTC elleni mérkőzését ha-

1 ass:a el. A SzAK annak a reményének adott ki* 

fejezést, hogy október 2-án sor kerülhet a mér-

kőzésre, mert ezen a napon a válogatott meccsek 

miatt szabadnap van. A SzAK közölte azt is, abban 

az esetben, ha a futballisták vasárnapra rendelke-

zésére állhatnak, kiáll a salgótarjáni meccsre, 

—oo— 

Vasárnap: staféta- és csapat-
bajnokság az atlétáknál 

a Hunyadi-téren 
Vasárnap kerül sor az idei utolsó atlétikai 

küzdejemre; a stafétabajnoki és csapatbajnoki 
versenyre, amely kétségtelenül a legérdekesebb 
allélikai számok közé tartozik. A küzdelemben 
résztvesznek az összes számottevő kerületi sze-
nioratléták. A stijféta- és a csapatbajnoki küzde-
lemmel kapcsolatosan rendezik meg az elma-
radt bajnoki számokat; a magasugrást, a disz-
kosz vetést és a hármasugrást. 

Az érdekesnek Ígérkező küzdelem délelőtt 10 
órakor kerül eldöntésre az SzTK Hunyadi-téri 
sporttelepén. 

Az ifjúsági bajnokságokat Gyulán rendezik 
meg vasárnap. 

— o o ° — 

Elmarad a vasárnapra Szegedre kitűzött HASI5 
—Rákóczi másodosztályú bajnoki mérkőzés és 
szövetségi dijas találkozó. A két meccs elmara-
dását a DL\Sz tudomásul vette. 

A Szeged FC vasárnap délelőtt 10 órakor tart-
ja tisztujitó közgyűlését a Hungária-szálló emeleti 
termében. A közgyűlésen, a jelek szerint, egyhan-
gúlag a hivatalosan jelölt tisztikart választják' 
meg. 

ird<?T<?s<?k 
UUEGEZEtS zomanceüSnyeH es naz-

lariasi c í m 

I•golceóbban S z á n t a n i , 

Síéchenyi tér. (Virosi bérh*s) 

KODOSI GÉZA 
Mérey o. Db. Telefon : 19—57 

zomanceüSnyeH es naz-

lariasi c í m 

I•golceóbban S z á n t a n i , 

Síéchenyi tér. (Virosi bérh*s) 

Mlrk ls ttlIlOfOllak. 
ceavarlronoK lecna-

tryobb ré lautékfwn. minden 

ér ta .eZéHib .n W Í H 1 1 és 

R e n g e u n f i %1TDyi 

zomanceüSnyeH es naz-

lariasi c í m 

I•golceóbban S z á n t a n i , 

Síéchenyi tér. (Virosi bérh*s) 

Mlrk ls ttlIlOfOllak. 
ceavarlronoK lecna-

tryobb ré lautékfwn. minden 

ér ta .eZéHib .n W Í H 1 1 és 

R e n g e u n f i %1TDyi 

í ^ P KarciiosmufiKaK 

Mlrk ls ttlIlOfOllak. 
ceavarlronoK lecna-

tryobb ré lautékfwn. minden 

ér ta .eZéHib .n W Í H 1 1 és 

R e n g e u n f i %1TDyi 
r
ke é : :rrszEDREsn«i 

Szentmih i lyn . l.Te'e'on 15—58 

Befőttes üveg , p o r c e l l á n , z o m t m e d t n y , 
d í s z t á r g y a k , háztar tás i c i kkek 

ban 
Tisza Lajos kü i i i l 38. 

ü v e g e z é s t 
képkeretezést 
egolcsóbban 

Tanács Júzsei uegez 
Károlyi ucca 2. Teleion 18—58 

s z A n t h ö < T • 

Emergé 
ioc olű gumitömlő a pi-
ros csíkkal évtizedes ta-

pasztalatok alapián készül 

Kapható RUH VILMOS 
cégnél, Mikszáth K. ucca 
9. (Paprikapiac sarok) 

Leírás, másolás, 
sohszorosifás 
olcsón, gyorsan., pontosan 

Wlrth ős RengeynéU 
* ? 6iéotienjl tér 5. 
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5 KISOMutballbajnokság 
őszi műsora 

A középiskolai Jutballbüjnokság őszi műsorát 

tegnap sorsolták ki. A sorsolás szerint a küzdel-

mek szombaton megkezdődnek és november 5-éu 

fejeződnek l>e. A program a következő: 

Szeptember 21: Felsőkereskedelmi—Baross 

(SzAK-púlya), Felsöipar— Klauzál (UTC-pélya), 

l'unyoghy -Tanitóképző (SzTK-pálya), október 1: 

Baross—Felsöipar (SzAK-púiyu), Dugonics—Fel-

sőkereskedelmi (U'l'C-pálya), Klauzál—Tunyogliy 

(Vasutas-stadion), 8: Dugonics—Baross (SzAK-

pálya), Tanitóképző—Klauzál (UTC-pálya), Fel-

söipar (SzTK pálya), 15: Tunroghy—Felsőkeres-

kedelmi (SzAK-pálya), Tanitóképző Baross (UTC-

pálya), Klauzál—Felsőkereskedelmi (SzTK-pálya), 

-11: Dugonics—Klauzál (SzAK-pálya), Felsőipar— 

Tunyoghy (SzTK-pálya), Tanilóképzö—Felsőke-

reskedelmi (Vasutas-stadion), november 5: Tani-

tóképző—Felsöipar (SzAK-pálya), Tunyoghy— 

Felsőkereskedelmi (UTC-pálya), Baross—Klauzál 

(SzTK-pálya). 

— o Q o — 

17(1 kik'onétr re* országa ti krrékpárosvorsonv 

Az MKSz déli ke rülete, amely az idén egyik leg-
eredményesebben dolgozó alszövetsége Délma-
gyarországnak, vasárnap ismét versenyt rendez. 
Fzuttal is 17(1 kilóméteres távot jelölt ki a küz-
delem színhelyéül a szeniorversenyzők valameav-
nvi csoportjának. A start és a cél >a Legycs-
rsárdu előtt lesz. Starthoz állnak vasárnap is-
mét a vaskerekesek és a hölgyek. Előbbiek há-
romnegyed 11 órakor a városháza elöl indulnak 
25 kilóméteres versenvtávjukra, mig a hölgyek 
délelőtt 1(1 órakor a Legyes-esárd í elölt startol-
nak. A főversenyzök reggel 7 órakor indulnak. 

Bndapesli értéktőzsde zárlat. A külföldi tőzsde-
Jelentések hatása alatt barátságos irányzattal je-
lentékeny árjavulásokkal nyílott a tőzsde. Külö-
nösen a vezető hánya- cs vasipari értékek, vala-
mint a Magyar cukor, Nasici részvények iránt 
mutatkozott kezdetben jó érdeklődés. További 
ösztönző hirek hiánya miatt az árfejlődés meg-
akadt, később *3 holnapi rendezési nappal kap-
csolatos lebonyolítások nyomán az irányzat el-
gyengült, a kezdeti árnyereségek nagyrésze el-
veszett, sőt sok részvény tegnapi zárlati árfo-
l.yama alá esett vissza. Magyar Nemzeti Bank 
158.—, Kőszén 294.50, Ganz 20.25, Izzó 125.—, 
Szegedi kenderfonógyár —. 

Zürichi deviza zárlat. Páris 11 99. London 21.28. 
Newyork 41125, Brüsszel 71.10, Milano 23.25, 
Amsterdam 238.50, Berlin 170 10. Prága 15.175, 
Varsó 83.00, Belgrád 10.00, Athén 3.95, Bukarest 
325. 

A Magyar Nemzeli Bank hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font 10.30—10.50. belga 57.10—57.70, 
rsrli korona 7.00—10.00 (a 20 koronánál nagyobb 
címletek kivételével), dán kor. 72 80-73 00, dinár 
7.15-7.70, dollár 338.10 - 312.10. rrnnein fr. 8.95-
0.35. kanadai dollár 332.00—33700, hollandi forint 
1*2.85 181.85, lengyel zloty 60.90 M io. foi 3.no-
8/45, lev*j 300—3,00, Ura 16.90—17.90 (500 és 101)0 
órás bankjegyek kivételével), német márka , 
norvég korona 81.95—82.85. svéd korona 8110— 
8510, svájci frank 70.00—77 ."O. 

Budapesti terménytőzsde zártat. 'A kószám 
piacon búzában az irányzat tartott volt. a hiva-
talos árak nem váltóztak. Kissé gyengébb volt a 
rozs, a takarniányeikkck piacán n takarmány-
árpa 10 20, a zab 20 30 fillérrel emelkedett, 
"veiigébh a tengeri ára, 10—20 fillérrel olcsóbb. 
V forgalom csendes. 

Budapesti terménvtözsde Wvnó 'n« fSr'n<»vTése 
Buza tiszavidéki 77 kg-os 20 25—20 35. 78 kg-r.s 
"0 I.-, 20.55, 79 kg-os 20.05 20.75. 80 kg-os 20.75 

20.85. felsőtiszai, dunántúli, dunntiszai 77 kg ns 
19,95—20 10, 78 kg-os 2015—20.30, 79 kg-os 20 55-
20.50. SO kg-os 20 15- 20.(i0, •uirozs pestvidéki 15.10 
—15 20, takarmányárpa T. 17.50—17.75, zab 1. 17.15 
-17.70. tengeri tiszántúli és ccvéb 19.10—1950. 

("Vikngói terménytőzsde zárlat. Buza barátsá-
gos, Szept. G3 ötnyolcad háromnegyed, dec 01 -
egynyolcad, tnáj. 65 egynyolcad egynegyed. Ten-
geri jól tartott. Szept. 51, dec. 19 fél. máj. 51 
ölnyoicad. Rozs barátságos. Szept. II egynegyed, 
tTrr 13 tírtromnvolcnd. mái. 15 egv negyed. 

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

Kcreszírejlvények a verseny egész laríama alatt beküldhetők. 

• 
A rcjívényekel „Keresztrejtvény", a meglejlésekei „Megfejtés" 

címmel kell beküldeni a kiadóhivatalba. 

Bor, rum, likőr, 
konyak "szeszáru 

l e g o l e s u b b 

Schwdrcznál, 
Dugonics tőr 3. 

Tűzharcos bajtár-
saknak kihordásnál 
az előirt árakból 
5% kedvezmény. 

Különbejáratu buloro-
zott szoba fürdőszoba-
használattal állandó la-
kónak kiadó. Madách 
u 8, 11. cin. bal. 

Különbé ja sala bútoro-
zott szoba kiadó. KeltO 
7 hónapos malac eladó. 
Újszeged, Szckclysor 

í s ] 

Tisza Lajos körül 38, 
11 emelet 1—5 szobás 
komfortos lakás novem-
ber 1-rc kiadó. Tuda-
kozódni ugyanott. 

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

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

2 szoba, előszoba, für-
dőszoba használattal ki 
adó. Kölcsey u. 10. II. 
12a. 

NÉGYSZOBÁS 
összkomfortos első 
emeleti lakás nov. l-re 
kiadó Lőw Lipót u. 2 
Fenyő Testvéreknél 

Eipelcti szoba, konyhás 
I ikás november elsőre 
kiadó. Rigó ueea 8. 

Modern 2 szobás ud-
vari lakás méllánvos 
bérért nov. I-re kiadó. 
Tisza Lajos körül 66. 

llá romszobás 

lakást 
keresek a Belváros-
ban. „Azonnalra" jel-

igére. 

Kocsisok és 
munkásnők 

állandó munkára fel-
vételnek Központi 'Tej-
csarnok rt. telepén, Pá-
risi körű! J(i 

15 éves fiu nyulápoló-
nak teljes ellátással — 
havi 6 pengő, felvétetik' 
Háziipar, Kölcsey U. 2. 

Kifutó leányi felvesz a 
Corvina, Gizella tér. 

Asztalos segéd önálló 
állandó feslett munká-
ra felvétetik. Petőfi S. 
sugárut 12. 

Mindenes bejárónőt, ki 
önállóan főz, csak — 
hosszú bizonyitvánnyal 
1-rc felvesz Martonosi, 
Petőfi S. sugárut 25. 

Rendes főzni tadó min-
denest l-re felveszek. 
Arany' János TI. 14. I. 

am-vaa 
CIGARETTA HÜVELY 
óriási választékban — 
100 drb —24, 1000 drb 
2.20 P, azonkívül min-
denfajta hüvelyek leg-
olcsóbban kapható 

GRÜNWALD 
könyvkereskedés, Ilor-

thi Miklós ucca. 

Z S H t ú K E G Y S Z E R E K : 
tefilin, lalesz, újévi és 
hosszunapi imakönv-
vek óriási választék-
ban. uj és használt ál-
lapotban a legolcsóbb 
árban. 

GRÜNWALD, 
könyvkereskedésben, — 
Horthy M. u. 2. A mú-
zeummal szemben. Te-
lefon 26-73. 
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modern ketrecekkel — 
sürgősen eladó. Kis-
kuafclegybáza, Széche-

nyi ucca 18. 

Alig használt abroszok1, 
különböző ágyh u za I ok 
eladók. Dugonics tér 
12, Emcricana gondnok. 

2 drb használt cserén-
kül vha sürgősen olcsón 
elidó. Arany János u. 
11 sz. T. cm. 

Zongora eladó. — Cim 
a pénzügyi palota ház-
mesterénél. 

Szerelnék megismer-
kedni komoly szándék-
u l 22-től 32 évesig jó 
házias urilennnynl. jobb 
jövedelmező üzlettel 

rendelkezem. Én K) év 
körüli igazi, komoly 
férfi vagvok. Csak tel-
jes személyleírás és 
pontos cimre küldök — 
választ, őszi napsugár 
cjligéru a kiadóba. 

vüiömiiv 
Vasárnap Budapestre 

induló autóhoz fizelő 
útitársként ajánlkozom. 
Sürgős ajánlatot Eslc 
vissza jeligére a'kiadó-
im. 

FILM 
A rend katonái 

(A Korzó Mozi bemutatója.) 

Mint minden divat-müfaj, a detcktivfilmck mű-
faja is ki van téve annak a veszélynek, bogy 
sablonossá válik. A Warner Bross amerikai film-
gyár „A rend katonái'' cimü nagyszabású film-
jében éppen ezt a veszélyt kerüli el biztos eszkö-
zökkel olymódon, hogy a gangszler-üldözés már-
már hagyományossá vá ló izgalmai mellett be-
mutatja az amerikai rendörképzés nem kevésbé 
érdekes vidágát. Hogy ez a világ teljesen hiteles 
cs magávalragadó, nemcsak J. C a g n e y , Mar-
garcl L i u d s a l és Róbert A r n i s t r o u g érde-
me, akik a film főszerepeit alakítják, hanem 
Wiliarn K e i g h l e y é is, aki igen jó rcudezői 
munkát végzett. 

— o q o — 

Chamberlain és Hitler találkozója már ma dél-
utántól kezdve filmriportban látható Szegeden. A 
filmtechnika páratlan bravúrja ez az esemény, 
amikor a Széchenyi Mozi a legújabb Pararnount 
Világhiradó lekötésével lehetővé tette, liogy a 
szegcdi nyilvánosság már ma délutántól kezdvo 
láthassa az európai politika legnagyobb ese-
ményeit. A Pararnount Világhiradó repülőgépen 
érkezett Párisból és külön futárral küldik Sze-
gedre, Amikor még az egész vi lág lázas érdek-
lődésének kísérete mellett még javában folynak 
a godesbergi tárgyalások, akkor a filmriport 
már bemutatja Chamberlain és Hitler első tanács-
kozásának legfontosabb eseményeit. A Széchenyi 
Mozi péntektől egyébként bemutatja a francia 
filmművészet egyik legújabb remekmüvét, a 
„Kreutzei szonátát" dolgozták Tel a legmoder-
nebb változatban. 

RÁDIÓ 
P é n t e k , s z e p t e m b e r 2 3 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
6.45: Torna- 7.20: Élrend. 10: Hirek. 12: Déli ha-
rangszó, időjárásjelentés. 12.40; Hirek. 1320: Idő-
jelzés, időjárásjelentés 14.40: Hírek, élrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés. 

BUDAPEST L 

12.05: Hegedű, fuvola, zongorakísérettel. 13.30: 
Állástalan Zenészek Zenekara. 10.15: Diákfélóra. 
17: Székelyek Erdély védelmében. Előadás. 17.25: 
Földes Andor zongorázik. 18: Sportközlemények, 
18.10: Cigányzene. 19.10: A vajda tornya. Előadás. 
19.10: Aida, opera hanglemezről. 20.30: A rádió 
külügyi negyedórája.. 21.30: Hirek, időjárás. 23 
óra 10: Cigányzene. 

BUDAPEST I I . 
18.10: r..lirili> á l m a . Előadás. 18.10: Gyorsieő-

tanfolyam. 18.15: Magyar dalok cimbalmon. 20: 
Hírek. 20.25: A rádió szalonzenekara, 21.50: Idő-
járásjelentés. 

K Ü L F Ö L D 

Bécs. 20.10: Könnyű bangszerlemezek. Ber-
lin. 20.10: Kiss Pál zongorázik. Boroszló. 22 
óra 30: Tánczene. Deutschlandsender. 23: Csaj-
kovszkij hangverseny. Droilwich. 20.15: Tánc-
zene. Frankfurt. 21: Könnyű lemezek. London 
Reg. 23.30: Bach és Mozart müvek zongorán. 
Miiánó. 23.55: Tánczene. Róma. 22.20: Rádió-
zenekar. Strassburg. 19:30: Szórakoztató zene. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÖZSEF. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmigyarország 
" Hirlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szegei 

Felelős nyomdavezető; KLE IN SÁNDOR. 


