
Vasárnap, 1938. szép/. 25 Politikai napilap XIV. évfolyam 206. sz 

Háború? - Béke? 
Ki tud erre a kérdésre felelni? 
Az események viharzanak körülöttünk, ma 

még simára esztergályozott mondatok, ra-
gyogó öltözetű diplomaták, nagyhatalmú ál-
lamférfiak szolgáltatják a témát — kétsé-
geinknek és reményeinknek, dc holnapra 
már talán tankok dübörögnek, bombák vij-
jognak és pusztulás veszi át a világ felett az 
uralmat. Jönnek és mennek azok, akiket a 
végzet az élet és halál uraivá tett, párnázott 
ajtók mögül alig hallatszik ki valami, ami 
több a szándékok takarójánál, a világ sajtója, 
szaglászva kutatja a semmitmondó szavak 
értelmét s a haruspexeket megszégyenítő 
módon jósol menükből, mosolyokból cs szer-
tartások jelentéktelen külsőségeiből. 

Mindenki azt suttogja, hogy b é k e s 
mintha B a r r a b á s és J é z u s története is-
métlődnék meg, a milliók békesuttogásából 
mégis a h á b o r ú ordítása sivit ki. S külö-
nös kétségek között hányódik a lélek. Egyet 
véglegesen és megmásithatatlanul tudunk, 
azt, hogy abból a konfliktusból, ami most 
nyögeti a régi borzalmakból még ki sem lá-
balt világot, e n n e k a k i s o r s z á g n a k 
m e g e r ő s ö d v e és m e g g y a r a p o d v a 
k e l l k i k e r ü l n i . Vannak kérdések, me-
lyek még a háborúnál is előbbre valóak. Ha 
itt a pillanata o j ó v á t é t c l n e k , ha elér-
kezett az ideje annak a nagy p e r ú j í t á s -
n a k, amit a világtörténelem Ítélőszéke előtt 
akarunk lefolytatni, ha a v il á g t ö r t é n e -
I e m jön segítségünkre az elrablott javaink 
.visszaszerzésében, okkor nem lehet más 
szempont, nem lehet más tekintet, semmi-
nek másnak nem lehet törvénye, parancsa, 
akarata, csak annak, ami az örökkévaló nem-
zet érdekéért megy harcba. Nincs senki, aki 
jobban szeretné a békét, mint ahogy elveszí-
tett területeink visszaszerzését kivánja. Ter-
mészetesen szeretnénk, ha egyetlen csepp 
vér ontása, egyetlen élet feláldozása nélkül 
teljesülhetne ennek a nemzetnek álma, sze-
retnénk, ha nem kellene újra életet áldozni 
ezért, amiért százezrek életét kellett elvesz-
tegetni, de ha a sors azt fogja tőlünk kívánni, 
hogy a halhatatlan célokért halandók életét 
áldozzuk fel, senki nem lesz közöttünk, aki 
kész volna gyáva megalkuvásra, amikor min-
dent lehet nyerni. A világháború véres ta-
pasztalataival gazdagabban senkinek nem 
lehet már kedvenc zenéje a kardcsörtetés, --
ennek a nemzetnek mégis meg kell mutatnia 
azt az eltökéltséget, azt a kérlelhetetlen el-
határozottságot, amivel a maga nemzeti kö-
veteléseit a világ tárgyaló asztalára letette. 
E z e k n e k a k ö v e t e l é s e k n e k t e l -
j e s i t é s e n é l k ü l n i n c s b é k e . Mi nem 
akarunk újra statiszták lenni a történelem 
színpadán, nem akarjuk azt a tömeget szol-
gáltatni, amelyik a vezető színészek végsza-
vát ismétli s fogadkozását dörgi utána, — rni 
ho z z á a k a r u n k j u t n i a h h o z , a m i a 
m i c n k. 

A háború, cs béke problémáját mi a máso-
dik sorba helyezettnek látjuk s ha valami, ez 
mutatja meg, hogy mennyi súllyal, mennyi 
érövei és elszántsággal harcolunk azért, amit 
a nerpzeti élet kiteljesedése terén el akarunk 
érni. Mindenki barátunk, aki segit és minden-
ki ellenfelünk, akii a magyar problémát nem 
helyezi e mceoldandó kérdések arcvonalába. 

Nem lehetünk olyan fényűzők, hogy más 
szempont, más tekintet toborozza barátaink 
és ellenfeleink seregét, csak az az egyetlen, 
hogy k i h a r c o l a m a g y a r i g a z s á g -
ér t . Lehet, hogy b é k e lesz és lehet, hogy 
h á b o r ú , csak az nem lehet kétséges, hogy 
ebből a kataklizmából m e g n a g y o b b o -
d o t t és m e g e r ő s ö d ö t t M a g y a r o r -
s z á g n a k k e l l k i k e r ü l n i . Ha Csehor-
szág megérett arra, hogy amputálják, végez-
zék el ezt a műtétet minél kevesebb vér nél-
kül, dc h a v é r e z ni k e l l , akkor n e m n z 
o r v o s o k és ;ne az á p o l ó k vérezzenek, 
hanem az amputálandó beteg. 

Az események valóban' filmszerű roha-
nással váltakoznak, egyik pillanatban a bé-
kekilátások napja süt, a másikban háborús 
felhők tornyosulnak felettünk. Csak egy ma-
rad változatlan az örök változásban, egy ma-

rad mozdulatlan az események örök mozgal-
masságában, az a nemzeti követelés, amiért 
mi megyünk harcija. A m a g y a r t c r ü l e -
- t e k n e k v i s s z a k e l l ' k e r ü l n i a z or-
s z á g t e s t é b e , a magyar népnek egye-
sülnie kell a magyar néppel s el kell mosni 
azokat a határokat, melyeket a történelmen, 
földrajzon és gazdásági rendszeren erősza-
kot téve hevenyészett össze a tájékozatlan 
gyűlölet. Azt kívánjuk, hogy mindez menjen 
végre harc nélkül, de ha újra meg kell mu-
tatni erőnket és elszántságunkat, hát ezért a 
célért valóban érdemes lesz s elpusztulhattak 
százezrek, akkor, amikor .elveszítették azt, 
ami volt, áldozhatunk életet és vagyont most, 
amikor vissza kell nyerni azt, amit elveszí-
tettünk. Nem volt még ez a nemzet olyan 
egységes, mint amilyen e g y e t l e n aka-
r a t t a l követeli mo^t azt, ami a z ö v é . 

8 napi haladék 
Október l-ig kell válaszolnia Prágának a német 
memorandumra ^ Átadták a teltéieleket - Cham-
berlain beszámolója a minisztertanácsnak, a ta-
nácskozást vasárnap iolyiaiják — Baladier és Bon-

net Londonba repül 

Katonai intézkedések Csehszlovákiában, Francia-
országban, Angliában és Belgiumban 

Csehország megszakította a vasúti forgalmat* 
a telefon- és táviróösszeköttetést — „Német-
ország elismeri az ui cseh határokat, ha erre 
Lengyelország és Magyarország is 

London, szeptember 24. A tegnap éjszaka 
váratlanul elrendelt cseh mozgósítást bizo-
nyos francia, angol és belga katonai intézks-
dések követték annak ellenére, hogy ebben 
a pillanatban még nem látták tisztán a fővá-
rosokban a godesbergi találkozás eredmé-
nyét, illetve a megbeszélések megszakadásá-
nak okát. Az uj helyzet különösen Párisban 
keltett nagy izgalmat. 

„Nem mondhatom azt, 
hogy a Helyzet remény-

telen" 

Godesberg, szeptember 24. Chamberlain 
Hitler kancellárral folytatott utolsó tárgyalá-
sa után szállására visszatérve, a -következő-
ket mondottu: 

— Ezt nem lehet teljes szakitásnak nevez-
ni. Nem mondhatom azt, hogy a helyzet re-
ménytelen. A cseh kormánnyal uj javaslato-
kat közlünk. 

Angol körök véleménye szerint, miután 
Hitler nem járult hozzá öz'angol terv alapján 
történő rendezéshez, Chamberlain belement 
abba, hogy átnyújtja Prágának azt a nemet 
megoldási tervet, amelv sokkal nagyobb te-

i i 

rület átengedését, még rövidebb idő ulatt és 
feltételek nélkül követel. 

Prága megítélése szerint Chamberlain idő 
előtt tért vissza Londonba cs a tárgyalások' 
nem vezettek eredményre. 

• CHomberJain 
visszaérkezett Londonba 

Godesberg, szeptember 24. Chamberlain 
miniszterelnök szombaton délelőtt háromne-
gyed TO órakor elhagyta godesbergi szállá-
süt, Kölnbe autózott, ott repülőgépre ült és 
fél 12 óra tájban elindult London felé. 

Chamberlain repülőgépe délután negyed 
kettőkor megérkezett Londonba, 

CHamberlain nyilat-
kozata 

London, szeptember 24. Chamberlain angol 
miniszterelnök a következő nyilatkozatot adta 
a sajtó képviselőinek: 

Most, hogv visszaérkeztem, első köteles-
ségem, hogy jelentsem az angol és francia 
kormánynak küldetésem eredményét. Mig ezt 
meg nem leltem, nehéz lesz számomra b á rm i t 
mondani . Most csak azt akarom mondan i , 
hogy az összes érintett felek folytatni fogják 
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Ar összes utipusu STANDARD rádiókészü-
lékeket készséggel bemutatja 

OEUISCH ALBERT Kff. 
Sietied, Kárász ucca 7. Telefon 18-71 

Kedvező részletfizetésre Is Hnmiitófe 

faityloU \ 

<Vc teZt* 

£ M ch/4<J 

IDEÁL 
•ktc^Jíkkd 

d r c w c $ a * c t 
l&fo. X- ce 

Diifa onui Kemutáfta. 
Refif rűdidiői necserei. 

M á r t o n 

«ir erőfeszítéseket, amelyeknek célja a cseh 
szlovák probléma békés megoldása, mert 
ezen fordul meg Európa Mkéje. 

Beszámoló a miniszter-
tanács elött 

London, szeptember 24. Délután 3 óra 30 perc-

kor összeült a miniszterelnöki palotáiban a bzlsó 

kabinet, hogy meghallgassa Chamberlain minisz-

terelnök előre:®-. jelentését, öt óra 30 perckor kez-

dődött a rendkívüli minisztertanács, amelyen részt-

vett a kabinet valamennyi tagja. A miniszterelnök 

ismertette a közte és Hitler között lefolyt levél-

váltást, valamint a német emlékiratban foglalt uj 

ja vasiatokat. 

A minisztertanács c-stc 7 óra után ért véget cs 

vasár nap di'előtt folytalják. 

Daladier és Bonnet londoni utia 

Szeded, Kelemen u. II. 
Kedvezd részlet fizetés 

Az összes ujtypusu STANDARD rádiókészü-
lékeket készséggel bemutatja 

METEOR 
Csillárgyár RT. lerakatából, 
szeged, Kárász u. II. Telelőn 75 

Lokosén dl|la anul bemutolja. «ég rádióját magas 
árban beszeréll, bosszú részletfizetést nyújt 

Déry Gépáruház r. t. 
s m o e d 

Páris, szeptember 24. Az Havas Iroda ugy 
tudja, hogy D a 18 d i e r miniszterelnök és 
B o n n e t külügyminiszter meghívást kapott 
vasárnapra Londonba való utazásra, bogy ta-
lálkozzanak Chamberlain miniszterelnökkel 
és lord Halifax külügyminiszterrel. A meg-
beszélés tárgya a német-cseh viszályra vo-
natkozó tárgyalások állása-

London, szeptember 24. A Downing Stree-
ten a következő közleményt adták ki: 

— Daladier francia miniszterelnök és Bon-
net külügyminiszter elfogadta az angol kor-

mány meghívását és vasárnap Londonba ér-
kezik, hogy a miniszterelnök beszámolhas-
son a godesbergi megbeszélésről, 

Attlee őrnagy MasaryK 
Köveinél 

London, szeptember 24. Attlce őrnagy, az angol 

munkáspárt vezére a párt végrehajtó bizottságá-

nak elnökével felkereste Masaryk cseh követet, aki-

vel hosszabb megbeszélést folytattak a c&oh hely-

zetről. 

I s k o l a é, őszi 

d i v a i e i p ő k 
l e g n a g y o b b választékban 

l 

I 
Klauzál tér 3 

r. 

Nemzeti 
takarékosság 
.1 termes* 
eladás 

Tisza C. krt. 40 

Német emlékirat 
a 8 napos határidőről 

Páris, szeptember 24- Godesbergből jelenti 
az Havas Iroda tudósítója: 

A szudétavidék tekintetében a német em-
lékirat — amelyet Anglia közvetített Prága 
részere — mintegy nyolc napi haladékot ad, 
hogy a cseh csapatok kiürítsék a kérdéses vi-
déket, ahová azután német csapatok vonul-
nának be. Németország ncm akar semmiféle 
kötelezettséget vállalni arra, hogy megmarad 
a kérdés békés fejleményeinek keretében, ha 
nem fejezik be h kiürítést az általa megállapí-
tott időpontig. A német emlékirat — mint 

mondják — átveszi n francia-angol terv bi-
zonyos fontos pontjait, umelyek a németlak-
ta területek rendezésérc vonatkoznak. 

— Ami az európai problémák széleskörű 
rendezésének kérdését illeti, ugy látják, hogy 
a godesbergi megbeszélések német körök-
ben megelégedést keltettek, bár azt hitték* 
hogy Chamberlain miniszterelnök nagysza-
bású cs bútor határozatokkal jön. A legköze-
lebbi tiz nap folyamán elválik majd, hogy a 
szudétanémet kcrdcst meg lehet-e békés utoni 
oldani. 

A feltételek 
London, szeptember 24. Lord llatifax külügy-

miniszter szombaton délután 3 órakor átnyújtotta 

Masaryk londoni cseh nagykövetnek Németország 
utolsó javaslatai a cseh kérdés .rendezése tárgyá-

| ban. Londonban ccch körökben alaptalannak jnond-

jak azt a hírt, hogy a cseh válasz niár uicg is 

erkezettt volna Londonba. 

London, szeptembor 24. A német emlék-
irat egyes lapok jelentése szerint megjelöli 
azokat a szudétanémet területeket, amelyek-
nek lakossága több mint 70 százalékban ne-
met és azt követeli, hogy a csehek egyelőre 
jelentsék ki azt a készségüket, hogy ezeket 
a területeket október hó l-ig kiürítik. Ahol a 
német arányszám 70 százaléknál kisebb, 
népszavazás tartandó, utána a német és cseh 
kisebbség kölcsönösen kicserélendő. Német-
ország kész Csehország uj határait elismer-
ni, ha erre Lengyelország és Magyarország 
is hajlandó. Az emlékiratot és a mellékelt tér-
képeket délután vitte repülőgépen Kölnből 
Prágába az angol katonai attasé. 

Mikor biztosítaná 
Németország 

CseHszlováKia Határait 

Berlin, szeptember 24. Német politikai kö-
rökben feltűnt, hogy a külföldi sajtóban a 
legkülönbözőbb vélemények keringenek arról, 
liogy Németország a szudétanémet kérdés 
megoldású után hajlandó biztosítani Cseh-
szlovákia határait. Jízzel kapcsolatban német 
polilikai körök megjegyzik, hogy addig nem 
látnak le'hetöséget » csehszlovákiai határok-
nak német részről történő biztosítására, amig 
c.z a biztosilék bizonyos körülmények közölt 
Németországot arra kötelezhetné, liogy a 
cseh állam határait akkor is biztosítsa, ba 
a? más csehországi kisebbségi önrendelkezési 
joga alapján kérdésessé válhat. Természetes, 
hangsúlyozzák ezek a körök, másképen állnak 

F R I T / G E R G E L Y 
mükösiörUs, Héral-u. 2. (PUspökbasftr 

a c é l á r u k . 

Fodrászcikkek 

a dolgok, ha Csehszlovákiától rákapcsolják 
azokat az idegen kisebbségeket, amelyek nem 
akarnak a közös batáron belül élni a csehek-
kel. Hogy Németország sohasem tartóit igényt 
cseh nemzetiségű területekre, az közismert. 

A cseH Kormány tanács-
Kozása a válaszról 

Prága, szeptember 24. Szombaton délelőtt még 

csak külföldi jelentések voltak Prágában arról, 

hogy a cseh kormány megkapta a német memo-

randumot; Az emlékirat tartalmáról a félhivatalos 

cseh sajtóirodához az angol és francia lapok Go-

dcibcrgből származott jelentései érkeztek be. It-

teni politikai körökben ugy tudják, hogy a eseti 

kormány áttanulmányozza az emlékiratot, utána 

érintke.ésbc lép az angol és a francia kormánnyuf 

és több más fővárossal, mielőtt állást foglalna. 

Még ncm ismeretes, hogy milyen határidőn 

betilt fogja megadni válaszát a cseh kormány. A 

minisztertanács összehívását sem jelentették. A' 

cseh főváros egyébként továbbra is a mozgósítás 

jegyében ál l . 

Mussolini beszéde 
Vadovában 

Róma, szeptember 24. Mussolini szombaton dél-

.olött Pudovában beszédet mondott. Hangsúlyozta 

beszédében, hogy a kedvező tünetek ellenére sincs 

helye az optimizmusnak. Már-már ugy látszott, 

hogy tisztul a helyzet és Prága elfogadja a kivezető 

javaslatokat, amikor Csehszlovákiában uj kormány 

alakult, amelynek első lépése az általános mozgó-

sítás volt. 

Hangsúlyozta Mussolini, hogy Németország 

mindvégig türelmet tanúsított, ami nem visszavonu-

lást Jelent. Beszéde végen a következő kérdést 

intézte a tömeghez; 

•— Készen ad tok-e minden eseményre.? 

Igen, fgrit! — válaszolta a tömeg. 

i— Ez a váászotok az egész világnak szól óm 

a ti vá'aszo'okban cá'aizol a: c,é>z o'asp nemzet 

is. — fejezte bc bőszedét Mussolini 



Vasárnap, 1938. szeptember 25. D É l M A G y A R O P c 7 Á G 3 

^ • • • • • ^ • • • • • • • m b v b b h w b ixmmmmm mmmmmmmmmmmmm^mm^mmmmmmm^m 

Őszi cipőuidonságok 
beérkeztek. |S|<olaCÍDŐk 

B. C. és Kalász lag. |6 m i n ő s é g e k . 

Ha-Há-nál , Szened, Kelemen ucca 12 sz. 

Csak katonákat 
szállítanak a cseh 

vasutak 

Miskolc, szeptember 24. Az egész határ-
vidékre kiterjedő mozgósítási hirek nagy iz-
galmat kelteltek a megszállott magyar vidék 
lakosságában. Bánréve határállomásnál har-
minc menekült érkezett át, akik között gyer-
mekek és idősebb emberek is voltak. A me-
nekültek egybehangzóan azt mondják, hogy 
n cseh vasutak polgári személyeket nem szál-
lítanak, csak katonát. Mióta S ir o v y tá-
bornok a miniszterelnök, azóta egész vörös 
világ alakult ki a határon tul. A katonák sar-
lót, kalapácsot és más kommunista jelvényt 
varrnak ruhájukra, vörös zászlók alatt vonul-
nak fel és Sztálint, a proletárdiktatúrát élte-
tik. Szombaton délben Bánrévénél egyetlen 
vonat sem jött át a határon. 

Prága , szeptember 24. Am i ko r pénteken 
este k ih irdet ték az á l ta lános mozgósítást , 
nagy kavarodás t ámad t a városban. A lakos -
ság nagyrésze azt hitte, liogv a mozgósítás 
egyenértékű a h ábo rú megkezdésével cs attól 
tartott, hogy még az éjszaka f o l yamán repü-
lőgépek t ámad j á k meg Prágá t . M indenk i ro-
han t haza b iz ionságbahozni magá t . A fiatal-

Kom ár orn, szeptember 24. 'A csehek a ko-
máromi összekötő vasúti hidon a vasutfor-
galniat, a közüli hidon a személyforgalmat 
a magyar hatóságok előzetes értesítése nélkül 
megszüntették. A közüli hidon az eddigi rend-
örök és pénzügyőrök helyett teljes fegyver-
zetben levő cseh katonák állanak-

Lesáriák 
a teljes postaforgalmat 

Bem, szeptember 24. A csehszlovák postaügyi 
minisztérium a berni világposta egyesülethez a 
következő táviratot intézte: A csehországi távirat-
és távbeszélöhivatal átmenetileg lezárta a ma-

gán ős nemzetközi távirali, távbeszélő forgalmat, 

mind leadás, mind felvétel tekintetében. 

Nem köslekeáik 
a budapesi—pozsony— 

berlini gyorsvonat 

Budapest, szeptember 24. Hétfőtől kezdve 
a Budapest-keleti pályaudvarról 21 óra 15 

Hidasnémetinél, ahol a magyar és cseh 
vámhivatal egy épületben van, eddig a két 
ország vámtisztviselői közösen dolgoztak. 
Szombaton reggel átjöttek o cseh vámtiszt-
viselők, de nem dolgoztak, hanem össze-
hordtak ingóságukat cs elutaztak. 

ság a mozgósitásról szóló h i r t k ávéházakban 

és az uccán tapssal fogadta. Nemsokkal utóbb 

gépkocsikon rohan tak a tisztek, a ka tonák 

pedig futólépéssel tartot lak a l ak tanyák felé. 

Nemsokal utóbb, hogy a mozgósítást k ih i r-

dették, a város uccá in feltűntek a ka lona lá-

dákku l a kaszárnyák felé siető férfiak. 

perckor induló komarom—pozsony—berlini 
gyorsvonat külföldi csatlakozás hiánya miatt 
ncm közlekedik. 

Megszakították 
Németország felé 

az egész vasuii forgalmat 

Berlin, szeptember 24. A határállomásokra be-

érkezett jelentések szerint pénteken este 7 óra felé 

cseh részről megszakították Németország cs Cseh- ' 

Szlovákia közötti egész vasul forgalmat. Előzőleg a 

csehek 10 különböző vasutvonalat felrobbantottak 

a vasúti sínekkel. Ludenburgban a csehek a biro-

dalmi vasutak és vámhatóságok mintegy 30 tiszt-

viselőjét vissza'artották. Ennek megtorlásaként a 

határállomásokon a németek ncm engedtek vissza 

ugyanannyi cseh tisztviselőt, amig a Ludenburgban 

lévő tisztviselőket nem engedik haza. 

Varsó f e l é is 

Varsó, szeptember 24. A cseh—lengyel határ-

szakaszt Lezárták, emiatt a Varsóból Prága—Buda-

pest—Bécs felé induló vonalok csak a osch hatá-

rig közlekednek. A Varsóból Prágába indult vo-

nat visszatért Varsóba. A nemzetközi vonatok a 

határállomásokig köziekednek, inajd onnan Ber-

lin, illetve Boroszló fejé irányítják őket. Varsó és i 

Prága között a távbeszélő magánbeszélgetés meg-

szakadt. ' I 

Letartóztatták 
Kundt képviselőt 

Prága, szeptember 24. (Német TI.) Kundt kép-

viselőt, a szudétanémet párt parlamenti klubjá-

nak e.nökct a cseh rendőrség Letartóztatta. A prá-

gai német segélyegylet elnökét cs helyettes elnökét 

cseh rendőrtisztviselök lakásukról vitték cl, egész 

nap fogva tartottak, este felé elbocsátották. 

A cseh állam területén számos birodalmi né* 

metet tartóztatott le a rendőrség. 

Prága, szeptember 24. (Német TI.) A cseh rend-

őrség szombaton délelőtt letartóztatta Wagner és 

Ricdel német újságírókat, akik útban voltak Cseh-

szlovákián át. Letartóztatásuk okát ncm közölték 

Letartóztatták 
Szvatkó Pált 

Pragn, szeptember 24. S z v a t k ó Pált, a 
Prágai Magyar Iíirlap cikkíróját a csehek le-
tartóztattuk. 

A szlovák néppárt 
a Sirovy-kormányban 

Prága, szeptember 24. Czernák Mátyás pozsonyi 

főiskolai tanárt, a szlovák néppárt tagját a Sirovy-

kormányban tároaná'ktili miniszterré nevezték ki. 

Csomagolnak 
a cseh hatóságok 

Bánréve, szeptember 24. A különböző tár-
sadalmi osztályokból nagyszámú magyar 
menekült lépte át a határt. A menekülők el-
mondják, hogy cseh területen a katonai vo-
natok szovjetjelvényekkel közlekednek. Sok 
vasúti kocsin a következő felírások vannakj 
„Vesszen Benes, Pusztuljon Sirovy, nen> 
akarunk háborút! 

A cseh hatóságok mindenütt csomagol-
nak, a cseh tisztviselők és pénzügyőrök csa-
ládtagjaikat elküldték Prága felé. Mindenütt 
erőszakosan rekvirálnak, az élelmiszereket 
ellenszolgáltatás nélkül viszik el a nemzeti-
ségekhez tartozó lakosságtól. Az eltávozni 
készülő csehek minden ingóságukat elszál-
lítják és e célra teherautókat foglaltak le. 

Horthy-induló, Kossuth• 
nóta. Himnusz 

Oroszvár, szeptember 24. A csehektől meg-
szállt községekben o magyar lakosság tünte-
tőleg követeli a magyar vidékeknek vissza-
csatolását Magyarországhoz, a Horthy indu-
lót, a Kossuth nótát és a magyar Himnuszt 
énekli. A cseh járőrök hangtalanul térnek ki 
előlük. Az uccákra kivonult lakosság tüntet 
Magyarország mellett a visszacsatolás érde-

SZÉCHENYI MOZ I Vasárnap, hétfő 

A »KrOutzer szonáta* francia filmen 

Szentnéfervári Oszakák 
Gaby Morlay, Pierre Renojr. — Harmónia film. 

Zene: Beethoven »Kreutzer szonata. 

Paramount világhiradó: Chamberlain és Hitler 

találkozója. 

Elövéle': 26-33. Vasárnap: 3, 6. 7, 9 óra. 

Maö» mindennap " Nyugat leánya 
Az uj évad legnagyobb élménye, a főszerepben 

Jeanette MacDonald é s Eddi Nelson 
o . j , 7. M 

KORZÓ MOZI Ma és mindennap! 

A rend katonái 
(G". MAN). Grandiózus történet az amerikai al-
világ titokzatos életéből. Fősz.: .T. Gagncy, 
Margnret Lindsay, Róbert Armstrong. 3 ,5 ,7 ,9 

A prágai mozgósitás 
Prága, szeptember 24. A köztársasági elnök 

•— mint tegnap jelentettük — a honvédelmi tör-

vény alapján elrendelte a cseh haderő mozgó-

sítását. A mozgósítási parancsot falragaszok ut-

ján közölték a 'lakossággal. Az egész ál lam terüle-

tén tényleges katonai szolgálatra hivták be az 

összes tartalékos tiszteket, altiszteket és legény-

ségi állományú legényeket 40 éves korhatárig. 

Kormánykörökben kijelentették, hogy a mozgósi-

tás ncm irányul senki ellen, pusztán annak a kö-

vetkezménye, hogy egész Közcpeurópában, különö-

sen pedig Csehszlovákia határai mentén nyugtalan-

ság észlelhető. Általános mozgósításról nincs szó. 

A csch határvidékekről érkező jelentések sze-

rint 'ázáson dolgoznak a határ megerősítésén a 

csehek; lövészárkokat és gépfegyver fészkeket ásnak 

mindenfelé. A vonatok csak katonákat szűlllitanak. 

Pénteken éjjel 11 órakor 

megszakadt Csehszlovákiával min-
den telefonösszeköttetés. 

Európa egyetlen fővárosa sem tudott telefonösz-

szcköttclést kapni Prágával. 

Feszült izgalom Prágában 

A csehek lezárták a komáromi hidakat 
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kében. Több helyen n ncp megostromolta a leszi" feliratok olvashatók. A cseH csend-
isendőrkaszárnyakat. őrök és hatósági közegek egész nap cirkál-

Komárom városát magyar nemzeti szinek- nak az uccákon. A magyar nemzetiségi vidé-
kül díszítették fel, a házakra piros-fehér-zöld ken a lakosság letépte a behivási fulrngaszo-
snvokat festettek. Több helyen: „Nemi Nemi kat. 
Soha!", „Komárom magyar volt, magyar 

Hadilétszámon az angol flotta legénysége 
London, szeptember 24. Az angol admira-

litás a kora hajnali órákban hajóikra paran-
csolta a haditengerészet összes tisztjeit és 
matrózait. Az egyes hadihajókon a létszámot 
n háborús időkre megállapított határig eme-
lik fel. Londonban komoly kutonai intézke-

l'áris, szeptember 24. Franciaországban el-
rendelték u mozgósítást és a szükség esetén 
való rekvirálásokat. 

A párisi közönség körében a rendelkezések 
óriási izgalmat keltettek. D a I a d i e r mi-
niszterelnök a hajnali órákig tárgyalt a had-
sereg vezetőivel. Délelőtt f i a m c I i n vezér-
kari főnök jelent meg nála és a kora délutáni 
órákig tárgyalt vele. 

A kormány hangsúlyozza, hogy nincs ál-
talános mozgósításról szó, csupán a határ-
bi/tositúsi intézkedéseket tette meg a kor-
mány. 

Páris, szeptember 24. Falragaszokon behí-
vott tartalékosok legnagyobb részét teher-
gépkocsikon szállítják el rendeltetési helyük-
re. A pályaudvarok csarnoka nagyjában 
.ugyanolyan képet mutat, mint amikor ren-
des katonaság indul utnak, csupán az egyes 
behivottak magas életkora és a tartalékos 
tisrtek egyenruhája árulja el, hogy rendkí-
vüli intézkedésről van szó. A tartalékosok 
elszállítása a legnagvobb rendben folyik és 
teljes o nyugalom. 

Daladier 
a katonai intézkedések-

ről 
Páris, szeptember 24. D a 1 a d i e r minisz-

terelnök, amikor este háromnegyed 9 órakor 

dések történnek, a légvédelem, a vasút egy-
aránt felkészül a háborús eshetőségekre. 

London, szeptember 24. A hadügyminisz-
térium hivatalosan cáfolja azokat a hireket. 
hogy a hadsereget mozgósítják. 

elhagyta a minisztérium épületét, kijelentet-
te a sajtó munkatársai előtt: 

— A szükséges biztonsági intézkedéseket, 
amelyeket délelőtt tettünk, egész Franciaor-
szágban azzal a hidegvérrel, határozottság-
gal fogadták és hajtották végre, amelyet a 
kormány a nemzettől elvár. Országunk igy 
abban a helyzetben lesz, hogv nyugodtan, 
méltóságteljesen szemlélje azokat a diplomá-
ciai tárgyalásokat, "amelyektől a béke fenn-
tartása függ. 

„A béke időt nyeri" 

Park. szeptember 24. A hangulat feszültsége 
este. kissé megenyhült. A tegnap esti csüggedést 

némi bizakodás váltotta fsl. Kedvező jelnek te-

kintik Párisban a német sajtó viszonylag mérsékelt 
hangját és ugy vélik, hogy a béke időt nyert, 
amely már magában véve jelentékeny ered-
mény. 

Gyülekezési tilalom 
Belgrádban 

Belgrád, szeptember 24. Késő délutáni órák-
ban rendelet jelent meg, amely az egész ország 
területére kimondja a gyülekezési cs csoportosu-

lást tilalmat. 

Vasárnap. 1938. szeptember 23. 

Henry Baerlein 
angol iró Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap 

Szegedre érkezett Henry Baerlein ismert angol iró, 

a londoni Pen Klub egyik vezető tagja, aki számos 

cikkben foglalkozott Középeurópa helyzetével éa 

különösen regényes utleirása! arattak nagy sikert. 

Könyvei a legnagyobb példányszámban jelennek 

meg, nemrégen hosszabb utazást tett Indiában, 

majd hónapokig Malta szigetén tartózkodott. Most 

Csehszlovákián át érkezett Szegedre, benyomásai-

ról több cikkben számol be a »Manchester Guar-

dian* és a >N«w Statsman* hasábjain. A kiváló 

angol iró néhány napot tölt Szegeden, ma jd Jugo-

szláviába utazik. 

Henry Baerlein meleg szavakkal emlékezik meg 

Magyarországon szerzett impresszióiról. 

>— Nem elöször járok Magyarországon — mon-

dotta a Délmagyarország munkatársának — , min-

dig nagy érdeklődéssel figyeltem szép országuk 

törekvéseit és sajátos egyéni színeit. Ezekben az 

izgalmas időkben — folytatta — Anglia sokká) 

nagyobb érdeklődést tanusit Középeurópa ügyrt 

iránt, mint regobben. Anglia régóla nagy figye-

lemmel néz Magyarország felé cs törekvése az, 

hogy az igazság jegyében lehessen megoldani a kér-

déseket. 

— Angliában az az általános meggyőződés, hogy 

bárcsak békésen lehetne levezetni a súlyos problé-

mákat. Ezcrt ni'ndimt el is követ és éppen ettől 

a szellemtől vezéreltetve szállt kétszer ls repülő-

gépre egy olyan idős ember, mint Chamberlain, 

hogy Hitlerrel megbeszélést folytasson. Azt hi-

szem, Anglia presztízse lehetővé tetto ezt a két 

latogatást hatalmának és nagyságának legkisebb 

sérelme nélkül, hiszen a béke megőrzéséről van 

szó. De különben is a mai idők nem alkalmasak 

a ceremóniákra, amikor százezer és százezer fiatal 

életről van sző. Angliában mindenki tudja, hogy 

nehéz problémák várnak megoldásra és törek-

vése az, hogy békésen és igazságosan oldják meg 

ezeket a kérdéseket. Bár olyan kérdésekről van 

szó, amelyek Angliában nincsenek, mégis a leg-

nagyobb aktivitást fejti ki Európa békéje érde-

kében. Angliában nincsenek kisebbségek, de varrnak 

a dominiumokon. Nehéz helyzet előtt állottunk 

Délafrikában, amikor a burokról volt szó. Évákig 

tartó nehéz harcot kellett megvívnunk a burokkal, 

de a harcok lezajlása után Anglia olyan embersé-

gesen és igazságosan kezelte a burok ügyét, hogy 

alig 12 cv után, 1914-ben a világ legnagyobb cso. 

dálkozására a burok fentartás nélkül állottak Ang-

lia oldalán. Egy közmondást kell itt idéznem: 

ahogy belekiáltanak az erdőbe, ugy jön vissza a 

visszhang... És nem is egyszer végigjártam a Fel-

vidéket, a Csallóközt és meggyőződtem róla, 

hogy a több/ég magyar éá meg vagyok győződve, 

hogy ha 1918-ban megkérdezték volna a ncpet, 

hogy hová akar tartozni, biztosan Magyarországhoz 

szavaztak volna. Anglia most mindent elkövet, 

hogy igazságosan rendezve lássa Középeurópátw 

Mi otthon mindnyájan nagyon örültünk, amikor né-

hány hónap előtt a blcdl megállapodásban kezdetét 

láthattuk a szomszédállamok közeledésében cs 

megértésében. Mindent cl kell követnünk, hogy az 

emberségesség és igazságosság jegyében előbbre vi-

gyük azt a szellemet és mielőbb lehetővé tegyük 

a tartós megoldást. 

—- Még csak annyit — fejezte be szavail TIenry] 

BaerlciD —, nekünk meggyőződésünk Angliában, 

hogy a nemzeti szocializmus nem az ,-< gondolat, 

amely a magyaroké lehetne, a magyaroktól ide-

gen ez az áramlat. G'szinto örömmel fogadluk, 

apiikor az Imrédy-kormánytól határozott lépése-

ket láthattunk c féktelen agitáció megfékezésére. 

Angliában érthetetlenek ezek a mozgalmak, lehe-

lellennek tartjuk, hogy emberek ellen csak azért 

folytatnak kíméletlen harcot, mert azok más val-

lásúak. Mi hiszünk az emberiességben, i megér-

tésben és igazságosságban, 

i l — o o o — 

Eíszakai minisztertanács 
Budapest, szeptember. 24. A kormány tag-

jai szombaton délután fél 7 órai kezdettel 
vitéz I m r é d y Béla miniszterelnök elnökle-
tével minisztertanácsot tartottak. Az idősze-n 
tü kérdések letárgyalása után a tanácskozási 
éjjel 12 órakor ért vccet. . 

Katonai intézkedések Belgiumban 
Brüsszel, szeptember 24. A tegnapi rend-

kívüli minisztertanács után a következő köz-
lést adták ki: 

— A nemzetközi válság eseményei, több 
országban végrehajtott katonai intézkedések 
arra késztették a belga kormányt, hogy el-
rendelje a belga terület védelmének megerő-
sítését. Hbböl a célból összehívta azokat a 
katonai vezetőket, akik bizonyos műszaki 
munkák végzésével vannak megbízva, más-
részt a kormány nz. egyik tüzérezred 1937. 
évi folyama újoncait behivatta. Illetékes kö-
tök ezt a szükséges elövigyézati rendszabá-
lyoknak mondják. 

Jól értesült forrásból eredő hir szerint el-
rendelték a katonaság szabadságtilulmár. 
Egyebek között hangsúlyozzák, hogy 

Belgium minden körülmények kö-
zött megkívánja tartani semlegessé-

gét. 

Brüsszel, szeptember 24. S p a a k minisz-
terelnök szombaton délután több állam dip-
lomáciai képviselőjét fogadta. Jól értesült 

| helyen ugy tudják, Spaak megerősítette, 
hogy Belgium valamennyi határán katonai 
óvintézkedéseket tett. 

Reiidelet a légvédelmi 
kötelezettségről 

Budapest, szeptember 24. A hivatalos lap 
vasárnapi szama közli a minisztérium <5870— 
1938. MK. számú rendeletét, amely szerint 
minden ingatlan tulajdonosa, birtokosa köte-
les a légi támadás elleni védekfzés céljából 
a tulajdonéban levő ingatlant tartozékaival 
együtt átengedni az ingatlantulajdonos kárá-
nak megtéri J^se mellett. Tűrni köteles azt is 
az ingatlanra vonatkozóan, hogy légvédelmi 
berendezéseket létesítsenek, birtokán a lég-
védelem céljára való előkészítésre a szüksé-
ges intézkedéseket megtegyék. A rendelet 
megszegése, vagy kijátszása kihágás, amely-
nek büntetése két hónapig terjedő fogház, 
háború esetén hat hónapig terjedő fogház-
és Dcnzbüntctés. 

A francia mozgósítás 
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Interpelláció a polgármesterhez 
az indokolatlan drágulás miatt 

(A Delmagyarország munkatársától.) A' vi-
lág egész diplomáciája szinte emberfeletti 
erőfeszítéseket fejt ki a béke megmentese és 
a háborús veszedelem elhárítása érdekében. 
Lázas tanácskozások folynak az európai fő-
városokban, államfők és államférfiak hasz-
nálják fel a repülőgépet, bogy közvetlenül 
tárgyalásokon keressék a kibontakozás útját 
és a népek milliói lélekzelvisszafojtva lesik, 
jár-e eredménnyel ez az akció, vagy pedig 
íángralobban isméi a világ. Közben akadnak 
kis spekulánsok, akik mint minden zavaros 
helyzetet, a szörnyű bizonytalanságot is 
egyéni céljaik elérésére akarják kihasználni. 
Üzleti manővereiket az emberi lélek termé-
szetes félclcniérzclérc alapilják és nem törőd-
nek azzal, bogy magatartásuk még inkább 
hozzájárul a helyzet elmérgesi léséhez. 

Megkezdődött a közszükségleti cikkekkel 

való spekuláció, amelynek következményeit 
elsősorban az amugyis nchczélctü tömegek 
érzik meg. 

A varos törvényhatósága legközelebbi lésén, 
sajnos csak október elején — foglalkozik ez-
zel a jelenséggel, amelyre dr. Ernye István 
külön interpellációban hivja frl a város ható-
ságának figyelmét. Interpellációjában, ame-
lyet szombaton délben nyújtott' át a polgár-
mesternek. elmondja, bogy az egyes élelmi-
cikkek és. közszükségleti cikkek árát az el-
múlt napok alatt szerinte 15—80 százalékkal 
felverte a spekuláció. Az áraknak ez a telje-
sen indokolatlan emelése nyugtalanságot kelt 
a közönség körében- Kérdi a polgármestert, 
hajlandó-e olyan intézkedéseket foganatosí-
tani. amelyek útját szegik ennek az árdrágí-
tásnak. 

gyógyhaskOlőt a legtökéletesebb szabással 
u| modellek szerint speciálisan készü 

H ő f l e fűzős 
Klauzál tér 3. 

Az októberi közgyűlés tárgyalja 
az egymilliós pengő uíéplíési 

programot 
Az egyesttett bizottságok szombaton elfogadják 

a sorrendi javaslatot 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton délben ült össze a városháza bizott-
sági termében a tanyabizottság, az útügyi 
szakbizottság és a közigazgatási bizottság 
útügyi albizottsága, hogy együttes ülésen 
tárgyalja le azt az útépítési programot, ame-
lyet a kormány készített a város számára az 
állami beruházási program keretében és 
amely olyan nagy elégedetlenséget keltett 
Alsótanya lakossága körében. Mint ismere-
tes, az egymillió pengős útépítési program 
szerint Felsőtanya lényegcsen több uj bekö-
tő utat kapna, mint Alsótanya cs a kor-
mány leirata értelmében ebben a program-
ban legfeljebb sorrendi változtatásokat ki-

Ne tartsa 
v i s s z a 
sem m a g á i , sem csa l ád tag i á t 

o l ló i , l i oö i j n á f u n h 

100.000 mm 
nyerhessen. 

f l á r k o p h a t ó osz tá lusors legu 

az l. h ú z á s r a : 

Pető Ernő Bankitól 
fóárus lónál 

Szeged Széchcnul-tér 2 a. sz 

vánKat a város, de lényegbeli változtatáso-
kat nem. Az útépítések költségeihez félösz-
szeggel a városnak kell hozzájárulnia és 
ezért a program a szeptemberi közgyűlés 
napirendjére kerül. 

Ebben az ügyben a polgármester két hét-
tel ezelőtt már összehívta az útügyi bizott-
ságot, de akkor nem került tanácskozásra a 
sor, mert a polgármester szükségesnek tar-
totta a bizottság kiegészítését a tanyabizott-
ság és a közigazgatási bizottság útügyi szak-
bizottságának tagjaival. 

A szombati tanácskozás zárt ajtók mögött 
folyt le és két óráig tartott. Dr. P á l f y .Jó-
zsef polgármester érdeklődésünkre csupán 
annyit közölt az ülésről, bogy a bizottságok 
tüzetesen letárgyalták a programot, sike-
rült kiküszöbölniök az ellentéteket és hozzá-
járullak ahhoz a sorrendi javaslathoz, ame-
lyet vitéz S h v o y Kálmán terjesztett elő. 

A bizottságok javaslata a rövidcsen ösz-
szeülő kisgyülésen keresztül a rendes őszi 
közgyűlés elq kerül. A közösülést minden 
valószínűség szerint október elején hivja 
össze dr. vitéz I m e c s Gvörgy főispán. 

Nemzeti—sziirketaxi 
4:3 (0:1) 

Budapest, szeptember 21. A mutatott já'ék 
alapján a döntetlen eredmény lett volna a reális, 
a Szürketaxi végig többet támadott, a Nemzeti 
azonban a kapu előtt határozottabb volt. 

Kispest—Elektromos 4:0 (1:0) 
Budapest, szeptember 2'J. A Kispest nehéz 

küzdelem után megérdemelten győzött a 
széteső játékot mutatott Elektromos ellen. 

Ar összes ujtypusu PIULIPS rádiókészülékeket 

készséggel bemutatja 

DEUISCH ALBERT KII. 
Szeged, K á r á s z ucca 7. Telefon 18-71 

Kedvező részletfizetésre Is h a ő l a l ó k 

^ W A Z O L C S O 

-sJVILÁGVEVö SZUPER 

P HI El PB 
Az összes ujtypusu PHILIPS rádiókészülékeket 

készséggel bemutatja. 

TEOR 
Csillárgyár RT. lerakatából, 
S icged , K á r á s z u. 11. Telefon 3 3 - 7 6 

Di í ta a n u l hemuta t i a . 
Regi r á d i ó t ó l hccserél. 

M á r t o n 
Szeged, Ke l emen u. I I . 

Kedvező részletf izetés 

Lakásán dijlalanul Hemutatia, iég rádióját maga* 
árban beszeréll, hosszu részletfizetési nyújt 

Béry Gépáruház r. t. 
s z e g e d 

Magyar atléták győzelme 
a németek felett 

Budapest, szeptember 24. Szombaton nem-
zetközi atlétikai verseny volt a BSzKRT-pú-
lyón német atléták részvételével. Eredmé-
nyek a következők: 

110 m. gátfutás 1. Szabó I5.G, 
SOO m. síkfutás 1. Harbig német 1:53, 
Súlylökés 1. Darányi I4.ÖI, 
1500 m. síkfutás 1. Szabó 3:53.4, 
Gcrleyvetcs I. Kakai GO-7G, 
Távolugrás 1. Gyuritza 7.21 nv 
Diszkoszvetés 1. Kulitzy 47.G5, 
2 0 0 m. síkfutás I. Scuring német 21.3, 
ő o o o m ^ ^ z i l á g ^ 

Sehol olcsóbban! 
A lejujabtMipusu f ^ tí I Ó k é s k e l l é k e k 

Előnyös rész eire g á S l d O r ^ 
nálam kaphatók keresk edö, 

Szeged, Kiss ü. palota, Kiss-ucca' 
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Minden földalatti szervezkedést1 

meggátolnak 
Cégből Kapóit fjireK a „szabadcsapatok" 

szervezéséről — A felelőtlen gyUflőKet rendőrnek 
Kell átadni 

Budapest, szeptember 24. Illetékes helynek tu-

domáséra jutott, hogy úgynevezett szabadcsapatok 

részére való gyűjtés ürügye alatt egyesek nagyobb 

magánvállalatoknál megjelentek és azokat ado-

mány add ára szántották fel. Az ilyen és hasonló 

vi.szaélés megakadályozása céljából a következő 

hivatalos nyilatkozat közzétételére hatalmazták fel 

a MTA-t! 

— E tárgyban hozzáérkezett kérdésekre illeté-

kes helyen közbllék, hogy ama felelőtlen elemek 

által terjesztett hírek, jjiwitha Magyarország terü-

letén szabadcsapatok alakultak volna, teljjesen 

légből kapottak. Az esetleges földalatti szervez-

kedéseket a közrendészeti hatóságok minden esz-

közzel meg fogják gátolni és ecélból való gyűjtés 

ürügye a'att jelentkezőket a legközelebbi rendőrnek 

kell átadni. Nyomatékosan felhívják a figyelmet 

arra, hogy ilyen kósza híreknek a közönség ne ad-

jon hiteit, annál kevésbé, mert az ország védelmé-

nek ellátódra egyes egyedül a honvédség hivatott. 

Alsóváros meleg bensőséggel 
ünnepeiíe 

P. Sebneider Vencel plébánost 
(Á Délmapyarorszásr munkatársától.) Ben-

sőséges ünnepség színhelye volt szombaton 

este oz alsóvárosi kulturhóz- Vacsora kereté-

ben ünnepelte Alsóváros népe plébánosát, P. 

S e b n e i d e r Vencelt, a ferences rend nép-

szerű főnökét. Az ünnepi vacsorán megje-

lentek vjtez S h v o y Ká lmán , H u n y a d i -

V a s Gergelv országgyűlési képvjselök, dr. 

W i n k 1 e r Elemér, a belvárosi egyházkerü-

let elnöke, dr. H a l á s z Pál móravárosi plé-

bános és még sokan az egyházi és világi ve-

zetők közül, valamint a népszerű Vencel atya 

alsóvárosi hívei közül oly sokan, hogy a kul-

túrházat mind a négy irányban átszelő hosz-

szu asztalok mellett egy hely sem maradt 

üresen. 

A cigányzene kíséretében elköltött vacso-

ra után, — amelyet fehérblúzos alsóvárosi 

leányok szolgáltak fel — sor került az ünne-

pi felkószöntókre, amelyek rendjét vitéz 

V a r g a Antal nyitotta meg meleg üdvözlő 

szavakkal. Ezután vitéz dr. S h v o y Ká lmán 

szólalt fcl_ 

— A z igazi lelkipásztor feladata — mon-

dotta — ezekben a nehéz időkben nem kor-

látozódhat csupán a templomra: annak tul 

kell terjednie u templom falain cs irányítania 

kell az egyházközség egész életét. A szegedi 

Ferencrendnek voltak nagy, országos felen-

tőségü vezetői, de egy se volt olyan, aki Al-

sóváros érdekeiért, lelki vezetéséért annyit 

fáradozott volna, mint Vencel atya, aki nem-

rég fejezte bc Alsóváros áldozatos támoga-

tásával, egyik legnagyobb müvét , az ősi 

templom restaurálását. 

A meleg jókívánságokkal végződő felkö-

f ron tő után Alsóváros fiatalsága szavalókó-

russal ünnepelte lelkipásztorát; majd dr. Vin-

kler Elemér emelkedett szólásra. 

— Ezekben a veszélyes időkben, — mon-

dotta — , amikor mindannyian keressük a 

bombubiztos fedezékeket, most ilyen óvóhe-

lyen érezhetjük magunkat , mert megvéd ben-

nünket Vencel atya cs az ő védőszentjének 

szelleme. 

Dr. H a l á s z Pál a móravárosi egyházke-

rület és az Akció Catholica nevében üdvö-

zölte az alsóvárosi plébánost. Meleg szavai-

nak elhangzása után P. S e b n e i d e r Ven-

cel válaszojt az üdvözlésekre. 

— Vádlottak padján érzem magam — 

kezdte meghatott beszédét — , mert ugy ér-

zem, hogy az itt elhangzott dicséretek arra 

figyelmeztetnek, miként kell működn ie a 

tökéletes lelkipásztornak. S én tudatában 

yagyok nagy felelősségemnek- Hatalmas elő-

döknek, B o n a v e n t u r a atyáknak kell 

méltó utóda lennünk. S m i ezt célunkul is 

Tisztelettel 
megfyivom Önt is 

Könyvujdonságaim 
és ut 

divatlapjaim 
megteKintésére 

Dénes 
KönyvKeresKedés 

Kígyó ucca 2. 

v w m n m í m m m m m w m m i w m l^r 

tüztük ki: nem vezetői, hanem barátai aka. 

runk lenne a népnek; éspedig Szent Ferenc 

szellemében, vagyis n e m ünnepeltetekért, 

hanem egyedül az Istenért. Ezeken az évvégi 

összejöveteleinken — folytatta — ncm szám* 

adást végzünk, nem ál lapodunk meg a mun-

kában, hanem uj terveket szövünk, uj munkát 

keresünk. 

P. Schneider Vencel ezután beszámolt u j 

tervéről, amely szerint először a fci fiakat, 

majd a nőket szándékozik szoros cgységbq 

tömöríteni. 

A z ünneplés befejezte után az asztalok el-

tűntek a teremből s helyüket táncoló fiatal 

párok foglalták el. A tánc a 1 eső órákig tar-

tott. 

A MAGYAR HONVED 
Ember és gép jelentősége a hadviselésben 

ősidőktől fogva törekedett az emberiség arra, 

hogy erejét gépek felhasználásával növelje. A 

harcban ie a fegyverek fejlődése fokozatosan vísz-

szaszoritotta a testj erő uralmát s tette jelentőssé 

az erkölcsi erőket. 

Az ókorban használt fegyverek beszerzése nem 

okozott nehézséget, könnyű volt pótolni a beállott 

hiányokat. A támadó és védő fegyverek tech-

nikája egyensúlyban volt. 

A puskapor és lőfegyverek feltalálása hatalmas 

változást idézett elő. A fegyverhatás jelentőségé-

ben nyert, a harcászat ezzel függő viszonyba került. 

A tapasztalat mutatja, hogy az erkölcsi erök foka 

az anyagi erők hatásával szoros cs elválaszthatat-

lan kölcsönhatásban áll. 

A tűzgépek beállításával egyre jobban felbomlik 

a haderők közötti fegyverkezési egyensúly. Egyre 

fokozódik az ipar háborús jelentősége. A felsze-

re'és szaporodása, az anyagi szükségletek kielégí-

tése erősen növeli a háborús költségeket. Súlyos-

bodnak a kiképzéssel szemben támasztott követel-

mények, megnehezedik a vezetés munká/a. 

A fegyverek fejlődése és szaporítása kihat a had-

sereg összetételére is. Két harctényezőnek — a 

Jökőcrónek és a tűzerőnek — az összehangolása, 

arányosítása képezi már a harcászat és hadsereg-

szervezés vezérfonalát. 

A francia forradalom a háborút az egész nem-

zet ügyévé avatja, néphadsereg lép a történelem 

porondjára. 

A nagy hadseregek felállítását, mozgatását, el-

látását a gép, a vasút teszi 'lehetővé, mely a 

tömogmozgatás föeszközc maradt. A távírógép 

módot nyújt a vezetésnek az egymástól térben szél-

választott csoportoknak egységes akarat szerinti 

felhasználására, bevetésére, ezáltal a cselekvések 

összhangjának biztosítására. 

A XIX. század végén rohamosan folytatódik a 

hadviselés mechanizálása. Egyre jelentősebb ta-

lálmányok sorozata indjtja meg ezt az átalaku-

lást. A szállító szolgálatban még dominál a vasút, 

de már jelentkeznek a robbanó motorok. A gyár-

ipart az automata gépek tömege erősíti. Roha-

mosan fejlődik a tüzérség, a géppuska megjelenése 

pedig forradalmosítja a harcászatot. A hadigépek 

es ész sorozatához csatlakozik a kormányozható 

'óghajó és a repülőgép. 

Az önműködő gépek elsősorban a védelemnek 

kedveztek. A támadásnak csak akkor van sikerre 

kilátása, ha a védővel szemben erkölcsben és tá-

madó gépek hatásában fölényt tud felmutatni. En-

nek felismerése diktálja a haderő gépi-itéséneik 

tempóját. Folyik ugyan mindenütt a hadseregek 

mechanizálása, de a szükséges fölény nincs bizto-

sítva a támadó számára. Ez idézte elő az áilláshar-

cot, mely a támadó részéről az áttörésre való tö-

rekvést követelte. Az áttöréshez mély tagozás, fegy-

verzeti és anyagi fö.eny, hatalmas tüzoltalouj szük-

séges. 

A hihetetlen nagy anyagfogyasztás szükségcsső 

teszi, hogy a hátország egyetlen nagy hadianyag 

gyárrá alakuljon át. Igy folyik a gazdasági háború 

is, ahol a sorompó a harcos és polgár között 

megszűnik, 

A harcászat a gépek harcává vált, de nem lehet 

mindent a gépre alapozni, mert a gép ura cs meg-

teremtője az agyag borzalmas tombolásában ia 

helyt állani tudó, bátor ember. 

Tudjuk a világháborúból, hogy a gépek és anyag 

jelentőségben egyenrangúak az erkölcsiekkel. Nagy-

hatású támadó gépeket állit be minden hadsereg 

fegyverkezésébe, szaporítja a harckocsikat, légj 

erőket, motoros kötelékeket, stb., dc gátat szab 

ennek az ország anyagi (ipari) teherbírása. A gép 

sok embert pótol, de viszont a hátországban sok 

szakképzett kezet fog le. Ez is korfátozólag hat 

a gépesítés mórvére. 

A gépek kimagaslóan fontosak lesznek, de aa 

ember örök harcos tulajdonságai: bátorság, kitar-

tás, önzetlenség, hazaszeretet és fegyelem változat-

lanul döntő tényezők maradnak. A gépeket embert 

teremtette, ember irányítja, a brutális gép fe-

lett csak az emberi géniusz diadalmaskodhat. 

Az idő 
A Meteorologiai Intézet jeelnfi este 

10 ' ó r ako r . I d ő j ó s l a t : Mérsékelt 

délkeleti szél, felhő átvonulások, cső 

nélkül , vagy csak kevés esővel, az éj-

szakai lehűlés fokozódik, a nappali, 

hőmérséklet alig változik 
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A Dugonics Társaság 
uj elnökjelöltje: dr. Várady Imre 

egyetemi tanár 
( \ Délmagyarország munkatársától.) A Dugo-

eies-Tá-sa á j ve ető éjében a közeli napokban 

változások várhatók: sor kerül a társaság elitökt 

szétfőnek betöltésére. Az elmúlt napokban a tár-

saság tagjai bizalmas megbeszélést tartottak és 

eralkal ómmal ugy Sík Sándor, mint dr. Toni'lli 

.Sándor, akik Szalay József halála óta alelnöki mi-

minőségbon vezették a társaság ügyeit, kijelentet-

ték, hogy másirányn elfoglaltságuk miatt, az el-

nökséget nem vállalhatják. Minthogy az alelnökök 

« tagok egyhangúan megnyilvánuló bizalma elle-

nérc sem voltak hajlandók elhatározásukat meg-

másítani, más alkalmas személy után kellett 

nézni. Az a'e'nökök maguk tettek javaslatot az uj 

elnök személyére és dr. Várady Imre egyetemi 

tanárt ajánlották. Váradyt az is predesztinálja erre 

a tisztségre, hogy a Szombathelyen működő Vas-

vármegyei Irodalmi és Kulturális Egyesületet éve-

ken keresztül nagy szeretettel és ambícióval vezcltc 

és országos színvonalra emelte. 

A Dugonics-Társaság ebben az esztendőben is 

„nindon hónapban tart egy, csetteg két felolvasó 

ülést. A felolvasó ülések sorát a mai nappal nyit-

ja meg, amely alkalommal Kemény György ame-

rikai magyar iró, a Petőfi-Társaság 'tagja tart 

előadást »Az amerikai mar/yarság* cimmcl. Ke-

mény György az egyik detroiti magyar újságot 

több, mint egy negyed századon keresztül szer-

kesztette, alapos ismerője az amerikai magyarság-

nak. Kemény, amint közölte az elnökséggel, külö-

nösen az amerikai magyar irodalom kérdéseivel 

fog foglalkozni. Ulána Várady Imre professzor tart 

előadást »Mit tudnak az olaszok a magyar iroda-

lomról* cimmcl. 

Az októberi felolvasó ülést a társaság KÖICSMJ 

Ferenc emlékezetének szenteli. Kölcseyről Sík 

Sándor és Sándor István tanár tart előadást. Ezen 

az ülésen tartja székfoglaló előadását Móra Panka, 

aki a társaság megboldogult elnökéről, Szalay Jó-

zsefről fog beszólni. A további előadások végleges 

programja még nem alakult ki, erről a társaság 

veretösége később fogja tájékoztatni a közönsé-

get. A felolvasó ülések egyikének érdekessége lesz 

Kozma Miklós, volt belügyminiszternek, a rádió 

elnökének szereplése. Kozma Miklós Ígéretet tett 

dr. Tone'.li Sándornak, hogy mint vendég szívesen 

vállalkozik egy előadás tartására. A Dugonics-Tár-

saság a szegedi előadásokon kivül, régi hagyo-

mányaihoz hiven, a vidékre is ellátogat. Egyelőre 

két ilyen látogatásról van szó. \ nagykőrösi Arany 

János Társaság hivta mog a Dugonicsot az ösz fo-

lyamán tartandó reprezentativ program bemuta-

tására, ezenkívül vissza kell adni a győri Kisfaludy 

Kör látogatását, amelynek vezetősége ezév ta-

vaszán v olt vendége a Dugonics-Társaságnak. 

Figyelem! Németországi tanulmány utamon szerzett tapasztalataim 

a'apján íétcsitett Mechanikai Gvorsfalna'o 
Női sarok P 0 40-101 

Női féltalp P 2*00-101 

Férfi sarok P 1 00-101 

Férfi féltalp P 2 70-101 

la munka 
la anyagok 
Pontos kiszolgálás I 

i*app Be la 
cipészm. Feketesas-u. 8. 

A nemes magyar klasszikus-festészet 
és diszitőkuitura Mesterénél 

Kölber Dezső műtermében 
(Buda ppst, szeptember 23). A magyar képző-

művészet hősi kora, amely a milleniuin elöiti kél 

évtizedtől Benczúr Gyula haláláig terjedt, már 

esak szórványosan mutatja magát az egykori 

nagy Mesterek még köztünk élő és dolgozó ta-

nítványainak — emlékeiben. Mert hiszen ezek a 

tanítványok is mind megküzdöltek az azóta át-

hömpölygött két művészeti slilusáramlaltal: a 

napfényre derült impresszionizmussal és az erre 

is rááradt modernizmussal, amely utóbbiunk 

azonban ezerre tagolt forma és gondolatksresé-

se még mindig a kiegyensúlyozatlan forradalmi-

ság állapotában tartja ezt a legfrissebb művé-

szeti irányt. A nagy klasszikusok óriási témakin-

csét és mesterségbeli gazdagságát ennek a kct 

uj áramlatnak neveltjei szinte gőgös forrndal-

márkodással félrelökték és ezeket az elhagyott 

művészeti iránykincscket ma már csak az a vé-

li ány Tanítvány — akik a leélt és átélt élet te-

kintetében egyaránt öreg Mesterek lettek — őrzi 

tradieiózus szeretettel. Részben kicsit a müveik-' 

ben, főként kegyeletes emlékeikben. 

A hősi nagyok tanítványaiból lett Mesterek 

egyik legkiemelkedőbbje Kölber l>czsö festőmü-

vész-tanár, akinek művészi öröklétét a Kerepesi-

temetőben álló Kossuth-mauzóleum teljes freské-

és diszitésknmplcxiima, számos templom és köz-

épület freskója oltárképe, muzeumok és magán-

gyűjtemények őrzik. A műterme, amely ünnepien 

csöndes toronyszobája annak a lágymányosi vil-

lanegyedben még a békebeli iniivészgázdagsag 

Vagyonából épült kis unióiénak. lenvüeözően 

muzeuinszerü. A . fa lakon freskókartonok és ta-

nulmánymüvek. A teremben több hatalmas, sú-

lyos könyvszekrény, zsúfolva rendberakott 

könyvvel, irattal. Több fcslőállvány a sarkokban, 

meg egy olyan íestőzsöllye, amilyenben régi mii-

vészek önportréi nyomán bársonykabátos, lobo-

gúhaju igazi bohémféstőt lehet csak munkára el-

képzelni. És erre a finom műtermi intericurre az 

ablakrajzos szines üvegeken keresztül rászüri 

magát az öszi verőfény, elömlik a végigteritelt 

süppedő perzsaszőnyegen, meg hangulatba színe-

síti a nagy Íróasztal pedáns rendjét? . . . Hát 

ilyen munkahelye a fiatal maiaknak nincs . . . 

Hát ezért műveltebbek, munkában kontemplati-

vabbak, lélekben elmelyülöbbek a régiek! 

K ö l b e r Dezső életvonulásának • főbb állomá-

sai jól regisztrálják a nagyszerű felivelcs utvo-

nalát. 1871-ben született Budapesten, a patrícius 

világhírű kocsigyártó Kölber-dinasztia ivadéka. 

Már kora gyermekségében sok jelét adja elhiva-
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tottságáűak. A 80-as évek végén bekerül a fővá-

rosi iparrajziskolába, ahol előbb Kimnach Lász-

lónak, majd Berhardnak lesz miivésztanitványn. 

Innen folytatva tanulmányait, az országos min-

tarajziskolába megy át, majd ennek rajztanár-

képzőjében fejezi be tanulmányait. Tanítványa 

volt Gregussnak, Lotz Károlynak, Székely Berta-

lannak. A későbbiek során pedig nz akkor már 

világhírű Roth Miksa cs. és kir. üvcgfeslcszeié-

ben szerzett a diszilö és üyegfestés müvelésében 
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is kiképzést. Végül közel egy évtizedig külön 

r.iesternóveodéke volt Lotz Károlynak, majd Ben-

czur Gyulának. 

Ekkora hatalmas művészeti felkészültséggel 

természetes, hogy hamarosan megkezdődött fel-

ívelésének utja is. rá lyé ja kezdetén máris or-

szágos jelentőségű feladatot kap; Oerstcr építész, 

Ftróbl AlujoS szobrászművész és Kölher Dezső 

kapták a megbízást a Kossuth-mauzóleum meg-

épitésére, szobrászat) és freskódiszitésére. Ennek 

a nagyszerű sikernek következményekép kapott 

meghívást a főváros tanácsától a székesfővárosi 

iparrajziskola tanári ál lására, ahol aztán három 

évtizedig a diszitőfestészet és üveg- és mozaik-

n.ü vészét szakelőadója, művésztanára volt. Ez 

természetesen egyáltalán nem akadályozta abban, 

hogy sok kiváló müvei jelentkezzék tárlatokon, 

abol különösen Csüggedés, Kiiizöttek, Bánat ci-

mü nagyméretű, abszolút készültségü kompozí-

cióval nagv sikerrel szerepeljen. Festményei kö-

zül talán legnagyobb sikere a „Pán és nimfa nyá-

ri alkonyatban'' r imü nagyarányú, klasszikusan 

szép kompozieiójának volt, amely a lovag Frey-

stáótler-féle magángyűjteménybe került. Temp-

lomfreskói körül r-veretesen a budapesti Feren-

ciek templomában lévő hárnni freskója, az evan-

gélikus gimnázium belső falmrzpjén lévő ..Ptolo-

niPiis görög tudós tanítványai körében'1 einiii mo. 

numentális freskója, sok nhlakfestniény és a bu-

dapesti ciszterci plébániatemplom, valamint a 

líanolder intézet oltárképei, illetve a Szent Mar-

tit intézet gimnázimának „Krisztus születése" 

elmil nagyméretű kompozieiója. Természetesen 

•-ikert aratott reniek protrékkal is. fis jelenleg a 

veszprémi dóm oltárkép-pályázatán dolgozik, va-

lóban kimagasló értékű kompozieión. 

összes I68-, gaziiWlmi ős óuúiw 
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SrucNner Vasáraim 
légvédelmi osztály 

Torlódás mlett Igénylési sorrendben tör-
ténik a szállítás. 
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B A N TALÁLKOZNAK. 

R A K Ó C Z I - U T 5 8 . 
Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője, 
gyönyörű télikertje a főváros látványossága. 
Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió 
árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-

t inc: Virány swing-orchestra. 
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Takarék ősségi HUeHroda, Makó 
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A Felvidékért! 
Ir ta: ]>pey EmiJ, sándorfalvi plébános 

Igaz örömmel menesztettem 'azokat a sürgö-

nyöket, amelyek Mussolinihoz voltak irányítva a 

sándorfalvi egyesületektől abból az alkalomból, 

hogy Triesztben olyan nemesen szállt sikra a 

felvidéki magyarság önrendelkezési jogainak biz-

tosítása érdekében. A hála és köszönet jár érért 

minden egyes magyar részéről, mert igazunkért, 

jogainkért az egész vi lág előtt oly bátran nyilat-

kozott meg. Egyben kértük őt, hogy további tá-

mogatását ne vonja meg tőlünk, legyen mindig 

mellettünk, hogy végre mi is az igazság fényé-

be és melegébo eljuthassunk . . . 

Mert milyen is a cseh uralom, hogy fest az 

valóságban, milyen bánásmódban részesitik azo-

kat, akik ott születtek, de időközben onnan el-

kerültek? A megszállás kezdetétől a csehek min-

den pozíciót elfoglaltak a felvidéki városokban 

és falvakban; olyan személyek kerültek magas 

állásokba, akik sem iskolázottsággal, sem hiva-

tottsággal nem rendelkeztek, elég volt az, hogy 

csehek voltak. Magyar testvéreink háttérbe szo-

rultak, semmi könyörületet, vagy jóindulatot ve-

lök szemben sehol nem gyakoroltak. Ezzel szem-

ben mindenütt csak elnyomás, háttérbeszoritás, 

bizalmatlanság és egyéb rosszakarat volt nz, 

nmit a csehek a mi földünkön a mi testvéreink-

kel szemben tanúsítottak. Magam is felvidéki 

származású vagyok. Mindig büszkén bevallom 

szülőföldemet, nem röstellem mondani, hogy 

nagytapolcsényi születésű, nyitramelléki vagyok, 

aki már mint elemista fiu kizárólag magyar is-

kolákba jártam és mindig és mindenütt ott a 

szép Nyitra völgyében hangosak voltak a rétek 

a magyar daloktól, népesek voltak az egyesületi 

házak, ahol csak magyarul beszéltek, magyar 

népszinmüveket és előadásokat rendeztek. 

Igazi magyar szellem, igazi magyar érzés és 

lelkület volt a Felvidéken, nem látszatra ment. 

nem külsőség volt csak, hanem igazi brnsőség A 

Felvidéken a mi időnkben voltak igazi magya-

rok, mégha tótul is beszéltek. Mert ezek nagyon 

szerették ezt a hazát, lelkesedtek érte, készen 

voltak mindén áldozatra ezért'a szép országért. 

Mondhatom sok tapasztalatom után, hogy a hí-

res nagy magyar Alföldön sincsenek lelkesebb 

hazafiak, önzetlenebb magvar testvérek, mint 

amilyenek vannak a szép Felvidéken, mert ott a 

szép természet a sok változatosságával és szép-

ségével az ország nagyságát és erejét csak etne-

li és nagyobbítja. Milyen rosszul esett a nagy 

háború befejezése után, hogy -a Felvidéket elvit-

ték tőlünk, hogy minket elszakítottak és nekünk 

eltiltották, hogy szüleink meleg otthonába men-

jünk, sőt eltiltották, hogy időközben elhalt szü-

leink ravatalához siessünk, eltiltottak a drága 

szülők temetésére elmenni, eltiltottak oda menni 

a sirhoz, ott imádkozni, ott könyörögni a jóte-

vőkért, a kedves szülőkért és testvérekért. Ma-

gam is ugyanezeket tapasztaltam, mert nem me-

hettem 1921 augusztusában édes atyám temetésé-

re, nem mehettem ugyanebben az évben édes 

anyám temetésére sem és azóta is csak egyne-. 

hánvszor lehetett átmenni pár napra. Most leg-

újabban is már 3 év óta hiába járom a konzulá-

tust, hiába kérek'és könyörgök, nem lehet csak 

beutazási engedéllvel menni saját földünkre, szü-

leink simához; testvéreink látogatására, a ma-

gyar földre 

Való ez tehát, ez a testvériség nem más. mint 

s/ivtelenség és lelketlenség, aminek most meg-

jött } végső óráin átért hízunk abban, hogv 

n » « ' ma » mi (»*K-«>rci"k íöM-tíi harlulásu kö-

vetkezik, megszűnik a, határvonal, amely elvá-

lasztott testvért testvértől. 

A határon való átlépéskor milyen sok sze-

katúrán ment keresztül az ember. Motozás, kuta-

tás minden alkalommal volt akár Szobnál,, álcár 

Komáromban. Még a Brevérium is gyanús volt, 

a magyar újságot nem tűrték. Jöjjön el már a 

fölszabadulás órája, hogy elmchessünk ódes jó 

magyar testvéreinkhez, akiknek nagy nyűg, nagy 

teher, söt kin és gyötrődés volt az élete a 20 

éves cseh uralom alatt. Menjenek a csehek az d 

cseh otthonaikba, adjak vissza szép Karpátaiu-

kat, a fenyvescinket, a sok szép felvidéki fo-

lyót, várat, kasté-Iyt, bányát és kincseket, amiket 

oly jogt-'nmil bitoroltak. Bízunk benne, hogy 

most már csak napok vannak hátra és jön a föl-

szabadulás és nagy örömmel fogjuk n '-ni a 

Te Deumot, amelynél boldogabban és bensősége-

sebbet még nem éreztem. 

Szent István országában és Szent István évé-

ben vagyunk, amikor 900 éve annak, hogy a 

nagy király ránk hagyta örökségét, hogy azt 

őrizzük és mentsük. 20 év elég volt, hogy szert 

palástját megtépdesték, szent és végső akaratát 

megsértenék. Itt az ideje, hogy minden hibát "j"* 

vá tegyenek, minden elrabolt földet visszaadja-

nak. minden jó magyar anyaföldjéhez tartozzon 

és minden földet visszaadj inak annak és oda, 

ahová való, ahová ért Szent István palástja és 

testamentuma. Felvidék magyarjai, drága testvé-

reim, legyetek minél előbb szívből itthon üdvö-

zölve. itt szívjátok magatokba nz igazi színtiszta 

levegőt, itt éljetek velünk együtt sokáig békes-

ségben, jólétben és megelégedésben. Isten hoz-

zon titeket mihozzánk minél előbb! 

HOTEL CORVIN 
B U D A P E S T 

VI I I . CSÖKÖNAY U. 14. Nemzett Színháznál. 

Családi szálloda a város szivében. Újonnan 
berendezve, közp. fűtés, hideg meleg folyóvíz 
Egyágyas szoba P 3.—, -kétágyas P 6.— 

erékpárosok! 
E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s á r -
b a n r é s z l e t r e a d o m . Gumikat és alkatrészeket 
most filléres J ^ l í t Ó S É n d O r n á l , 
árban kaphat 

S z e g e d , (Kiss D. palota) K i s s u . 2 , 

B é k é s c s a b á n , a legforgalmasabb helyen, vízveze-
tékkel és gőztüléssel ellátott, 42 szobából és vtmdég-

lőbeiyiségekbői száii0daépület eladó. 
Felvilágosítást nyújt a Békésmegyei Koreskodelmi 

Bank rt., Békéscsaba. 

Iréné ftemlrovslcy : 

A Zsákmány 

Guy de Vourtalés : 

jl csodálatos fialászat 

Délmagyarország 
Kölcsönkönyvtár. 
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Harmincöt é v e s 
a DMKE 

Kulturiinncp keretében tartják meg az 
évfordulót 

Sándor József levele a DMKE-t megalapító 

Gallowidi Jenóböz 

Harmincöt esztendeje annak, liogy uz ország 

egész társadalmának részvétele mellett tündöklő 

kulturális ünnepek között Szegeden megalakult a 

Itélmagyarországi Magyar Közművelődési Egye-

sület gróf A p p o n y i Albert, R á k o s i Jenő és 

H e r e z e g Ferenc vezetése alatt. Részt vett a ' 

kormány, a képviselőház, a főrendiház, a várme-

gyék és városok küldöttsége a megalakulásán a 

nagy magyar kulturcgyesületnek, amelyet esz-

tendők fáradságos munkájával egy kiváltságos 

tehetségű fiatal újságíró, G u l l o w i c b Jenő, 

aki akkor már Szeged varos törvényhatósági bi-

zottságának tagja volt, alapított. Előző esztendő-

ben Szegedet eltemetett árviz negyedszázados év-

fordulója napján megalkotta a Szeged Fogadal-

mi Templom Egyesületet azzal a magasztos hi-

vatással, hogy a város, a társadalom hatalmas 

erejével fogadalmának beváltására, az európai 

hitű Dóm felépítésére serkentse. Ezzel a munkás-

ságával vitle keresztül azt, hogy a templomépit-

kezést azonnal, még a világháború előtt megkez-

dették, ami ha akkor nent történik meg, Szeged 

v árosa a világháborút kövelő súlyos gazdasági > 

viszonyok mellett legalább 50 évig nem is gon-

dolhatott volna a fogadalmi templom felépítésére. 

Tiz esztendővel ezelőtt ünnepelte a kultúregye-

sület megalapításának negyedszázados évforduló-

ját, amikor Ilerczeg Ferenc ünnepi beszédében 

ugy emlékezett meg Gallovvich Jenő munkájáról, 

a DMKE megalakulásától a háború kitöréséig 

terjedő időről, hogy az csak 

alkotásokkal dicskedhetik. 

'A szegcdi székház és nevelőintézet, debreceni, 

aradi, makói internátus, orovicai, titeli és resi-

cai ovodák, eirkvcnicai üdülőház, száz és száz 

könyvtár mind mérföldkövei a DMKE hőskorá-

nak". P á l f y József pedig követ-

kező sorokban méltatta Gallovicli Jenő 

munkásságát: „Ahányszor elmegyek hatal-

mas alkotásod, a DMKE gyönyörű palotája 

elölt, mindig arra gondolok, hogy Szegeden örök 

időkre olyan emléket állitottál magadnak, ami-

lyent magános városi polgár még nem alkotott. 

Ezen az emléken keresztül az cn szememben Tfi 

Szegeden közöttünk maradtál cs én látlak bará-

taink, barátaim, a város barátainak sorában. 

Hogy mennyire igy érzel fc is, igazolja minden 

tetted, minden szavad, minden gondolatod. Sok 

szegedit figyelmeztetni, hivni, kapacitálni kell, 

hogy álljon egyik vagy másik szegedi ügy mellé 

és tc a távolból önként jelentkezel, mert lelked-

nek egyik felével e] sem mentél, irántunk való 

hajlandóságával itt maradtál". 

Hatalmas kultúrpalota létesült a fővárosban 

ts, amelyre gróf Z i c h y János, akkori vallás- és 

közoktatásügyi miniszter 1911-ben 200.000 korona 

államsegélyt engedélyezett. Vilmos cszászár-ut 

50. szám alatt létesült a gyönyörű kollégium, 

amely gróf D é 1 d y Ákos elnöklete alatt Gallo-

wich Jenőt az intézmény kormányzó-igazgatójá-

vá választotta. Majd megteremtette Budapesten 

az ujságirók háromemeletes palotáját, , Szent Do-

nionkos Egyház kulturházát, amiért az egyház 

világi alelnökévé, a Magyar Revíziós Liga pedig 

országos társelnökévé választotta, 

A Délmagyarországi Magyar Közművelődési 

Egyesület Ilerczeg Ferenc elnöklete alatt megün-

nepli a nagy magyar kultúregyesület fennállásá-

nak ujabb évfordulóját, amely ezúttal egybeesik 

a DMKE alapitójának, megteremtőjének, Gallo-

vvich Jenő munkásságának 40. esztendejével, 

amelyről az erdélyi magyarság egyik vezetője. 

S á n d o r József udvari tanácsos, v. magyar és 

román országgyűlési képviselő és szenátor, az 

EMKE ügyvezető elnöke elsőnek emlékezett meg 

u következű sorokban: 

„Irodalmi és ujságirói munkásságának negy-

venedik évfordulója alkalmából erkölcsi köteles-

ségenmek tartom, Out a legmelegebben és őszin-

te, tiszta szívből üdvözölni. Ismerem életpályáját, 

kezdve nagyváradi újságíró korától, amidőn a 

fegyveres mérkőzés és lovagiasság mezején egye-

dül állt helyt és pedig diadalmasan az újságírói 

kar tollának tisztességeért és becsülctccrt. Olt 

voltam a DMKE alakuló közgyűlésén, amidőn ön 

a legerősebb hittel és reménnyel, népűnk és nem-

zetünk iránt való nagy szeretetében a leghatal-

masabb várakozásának adott kifejezést s amidőn 

én, mint idősebb kollégája, tapasztalat alapjón 

tcstvérileg figyelmeztettem, hogy a közpálya igen 

sokszor kálvária és aki szeret, annak szenvedni 

kell. Amikor százezreket hoztunk össze a világ-

háború sebesültjei cs betegei, valamint nagysza-

bású frlsőbbiskolai Otthon, vagyis kollégium ja-

vára, aminek jutalma elsősorban egy tá-

madás folytán az ön és családja hihetetlen vér-

tanúsága lön, amidőn ártatlanul és igaztalanul, 

szerintem és a következmények szerint tisztán 

tévedés alapján elítélték, de végeredményben cse-

kélységem hü és odaadó — talán nem éppen ve-

szélytelen — közreműködésével is Ont fölmentet-

ték. -

Kolozsvárt. 

Teljes tisztelettel Sándor József, m. kir udv. 

tanácsos, v. magyar és román orsz. képv. és sze-

nátor, az EMKE ügyvezető-alelnöke, stb." 

Magyar Királyi 
A most be fe jeze t t 

40. o s z t á l y s o r s j á t é k o n n y e r t ; 400.000 P-t 37.3L4 számú 

300.000 • 22.8317 

100.000 » 72.490 

70.000 • 74.678 

60.000 » 53.622 

50.000 » 74.476 

50.000 » 12 632 „ 

40.000 » 75.781 

40.000 » 14.493 

30.000 » 77.424 

15.000 m 77.746 

á2Q.Q00 »» 21 db sorsjegy 
á 10.000 » 32 ,, „ 

és számos kis- és középnyerensényt 
is kisorsoltak. 

Dz uj 41-:k Osztálysorsjáték 
h ú z á s a o k t ó b e r 15<én k e z d ő d i k ! 

A hivatalos föárusilók az eddig játszott sors-
jegyeket üzletfeleiknek amennyire lehet, felajánl-
ják a következő e|*ő osztályra a folytonosság; biz-
tosítása végett. Nagyon ajánlatos, hogy az eddigi 
résztvevők sorsjegyszámaikat továbbra is tartsák 
meg és erről értesítsék főárusitójukat. 

UJ VEVŐK pedig minél előbb rendeljenek és 
biztosítsanak maguknak sorsjegyet, mert sorsjegy 
nélkü nincs nyerési esélyük, sőt reményük se le. 
het, hogy gyorsan gazdagok lehessenek. 
88.000 sorsjegy közül 41.000 darabot kisorsolnak. 

íehót a sorsjegyek fele nyer! 
Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára: 

4 Nyolcad 

3Va 
pengő 

Negyed 

7 
pengő 

14 
pengő 

28 m 
ppng.i 

Uj játéktervet készséggel küldenek mindenkinek 
az összes föárusitók, kiknél biztos a diszkréció. 

'Jnq aiíanforoalom 
Szeged város területén 1938 szeptember 17-töl 

24-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: 
Puskás Ferenc cs neje eladták Makra István 

és nejének a Külső Szatymaz dűlőben lévő 1 hold 
1169 n. öl földjüket 12.11 K kat. tiszta jövede-
lemmel 2500 pengőért. 

Börcsök Szilveszter és neje eladták Masa Im-
re és nejének a Mórahalom 883 sz. házukat 401 
n. öles telekkel 4700 P-ért. 

Gülácsi József és neje eladták Mátyás Kata-
linnak az Arva-ucca 25 sz. házukat 173 n. öles 
telekkel 7400 P-ért. 

Grázel Fcrdinándnc eladta Nagyi Ferenenének' 
a Ballagitó düllőben lévő 278 n. öles kertjét 
4.69 K kai. tiszta jövedelemmel 222 P 10 fillérért. 

Kocsis Savanvi Vince eladta Nógrádi Mihály-
nak a Furus dűlőben lévő 1 hold 304 n. öl föld-
jét 6.76 Iv kat. tiszta jövedelemmel 1900 P-ért. 

Kemenesi József eladta Roztoczi Ferenc és ne-
jének a Főfasor 21 sz. házát 1200 n. öl földdel 
15.000 P-ért. 

Börcsök Imre eladta Savanya Ferenenének' a 
Nyári dűlőben lévő 678 n. öl' földjét 2.97 K kat 
tiszta jövedelemmel 610 pengőért. 

Asztalos György és neje eladták Szabó Mihály 
és nejének az Ilona-uccn 11. sz. alatt lévő 128 n. 
öl házhelyüket 1638 P-ért. 

'Asztalos György cs neje eladták ökrös Tmre 
es nejének az llona-neca 14 sz. alatt lévő 177 n. 
öl házhelyüket 1638 P-ért. 

Szabó R. Tstvánné eladta Szalma Tstván és 
nejének a Móraszék-dülőben lévő 3 hold szántó-
ját 63 K kat. tiszta jövedelemmel 7680 P-ért. 

Makra István és neje eladták §zéi István és 
nejének a Gajgonya dűlőben lévő 1 hold 554 n. öl 
földjüket 6.18 kat. tiszta jövedelemmel 2000 P-ért. 

özv. Rittler Mihályué eladta Szőke Tstván és 
nejének a Mezö-ncca 4. sz. házát S6 n. öles te-
lekkel 3700 P-ért. 

Farkas János eladta Tóth István cs nejének a 
Ftoketcszél dűlőben lévő 2 hold 1539 n. öl földjét 
79.97 K tiszta jövedelemmel 66fi4 P 60 fillérért. 

Szekeres István és neje Vas Gézánénak Jám-
borka dülő 1113 n. öl szántóját Kj. 1.87, 800 P-ért. 

Kovács Istváuné eladta Apró János és nejének 

Zentai-ut 12. sz. lakóházát 530 n. öl Kj. 8.91, 
2000 P-ért. 

Szögi Jánosné eladta Barna János és nejének 
Terohalom 1 hold 1200 n. öl szántóját Kj. 47.25, 
3500 P-ért. 

Börcsök Imre eladta Bezdán Imréncnek Nyári 
302 n. öl sztó Kj. 1-59, 360 P-ért. 

I'arragi Illés eladta Csányi Antal és nejének' 
Neszürj-dülő 553 n. öl szántóját Kj.242, 250. P-ért. 

Pálfy József eladta Csányi Ferencnek Zákány-
uccai házhelyét 170 n. öl, egytized rész, 670 P-ért. 

Özv. Csányi Anlalné eladta Csányi István és 
Társának Gajgonya 471 számú lakóházát és 1 
hold 493 n. öl ingatlanának egykelted részét 600 
pengőért. 
Molnár István és neje eladta Cscnkér Gvörgv és 

nejének' Marostö 800 n. öl szántóját Kj. 13-50, 
3000 P-ért. 

Miklós Pál eladta Csűri Ferencnek Fecske-
ucca 9 sz. lakóház egyharmad részét 10OO P-ért. 

lluszln Lajosné. eladta Dobó József és nejének' 
Móraszék 1 hold 131 n. öles szántóját Kj 110.2 i. 
8363 P 52 fillérért. 

Nemzeti Hitelintézet eladta Dobó Károly és 
nejének Ballagitó 402 n. öl ingatlanát Kj. 4 18 
2310 P-ért. 

Pintér Antal eladta Fehér .Tánosnénak Móraha-
lom 811 sz. lakóházát és 100 öl ingatlanát 14 rész-
ben 1200 P-ért. 

Süvegh Sándor József eladta Galiba Ferenc ésl 
nejének Keeskeméli-ueea 14 sz. alatti lakóházát 
632 n. öl Kj. 10.91. 2000 P-ért. 

Lővvy Fdéné eladta Gazdaffy Ferenc és nejé-
nek Vasasszcnlpéter-ucca 18. sz. alatti lakóhá-
zát 111 n. öl 8500 P-ért. 

Huszta Lajosné eladta llódi István és nejének 
Móraszék dülő 6 hold 459 n. öl ingatlanát Kj. 
151.03, 12.686 P 70 fillérért. 

Rostás Istvánné eladta Hika József és nejének 
Puskás-ucca 22a. lakó házát 138 n. öl, 2800 pen-
gőért. 

Érdemes mennéznie 
a wrcégiáíiás BOROS 

ll is, 
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liwikai citromos hlsznmiíij?.] 
arcvizok, krémek, olajok, n u d c 
Szeolö elhnl f énwédő szerek 

ieiier oszim kozmetikai intézete 
Szeged. Dugonics-tér 11.. I. am. Te-
lefon 2S-02. Arcápolás. Széosésrl1 

bák. szemölcsök, szőrszálak vérle 
ges eltávolítása. Fénykezelés. 

•fenlfvánv >k k!kéoző«-e. Olcsó Mr.pt* 3 »e-

SZÉPSÉG 
Az őszi kozmetikáról 

A nőnek mindig előrelátónak kell lennie. Nem 

merülhet ki gondossága a napi testápolásban, ha 

nrm készülődnie kell a következő idényre is. Az 

ősz különösen sok kozmetikai feladatot ró a nők-

rr, hisíen • legtöbb nő boldogan adja át magát 

a napozás örömcinek, unii abszolút jótékony ha-

tással v in ugy az egészségre, mint a börrc is. 

Ha azonban vége van a nyárnak, a napozás-

nak és bekövetkezik az ősz, megrémülnek a sok 

szépséghibáktól, melyek a napozástól keletkez-

nek. A szeplőrc hajlamos nők már gyermekkoruk 

óta tudják, hogy tavasszal az első napsütésre 

már megjelennek szeplőik és azok napról-napra 

mindjobban sötétednek. Igaz, hogy a hosszú tél 

folyamán maguktól is elhalványodnak, dc nem 

oly haawr, mint azt a nők szeretnék. Már javá-

bin megkezdődött az őszi szezon és a nők még 

mindig ncm szabadultak meg a napozás okozta 

szépséghibáktól. Némely esetben hónapokig is 

eltart, amig a szeplők ősszel annyira elhalvá-

nyodnak, hogy a puder elegendő ahhoz, hogy 

eltakarja őket. Különösen ősszel és télen sötét 

tuba viselésénél hat csúnyán a szeplős arc. Feles-

leges megvárni, amig a szeplők maguktól elhalvá-

ryodnik, mert különféle fehérítő szerekkel lehet 

siettetni azok elhalványodasát, fontos feltétele 

azonban ezen. szerek helyes alkalmazási. Ugyan- ; 

rz vonatkozik a váltakra és karokra is. Az őszi 

kozmetikához tartozik a helyes puderválasziés 

ls, mert természetes, hogy ősszel a bőr más szí-

nezetű púdert kiván meg, mint nyáron. 

A legnagyobb szépséghiba a szőrszáltultengós. 

A szőrszálak a napozástól megerősödnek. Két ha-

tásos kezelési metódussal áll c szépséghibáknak 

tökéletes és végleges eltávolítására: az elektroli-

tikus és a diatermiás eljárással. Mindkettővel 

megfelelő alkalmazásban oly tökéletes eredmé-

nyeket lehet elérni, hogy ma nélkülözhetetlen 

D/en szépséghibának a gyógykezelésében. 

ősszel az nrebör ápolására különösen nigy 

súlyt kell fektetni. Vonatkozik cz különösen a 

száraz arcbőrre. Az őszi szelek beálltával a szá-

raz bőr kicscrepesedik, „ég" és viszket. Ilyenkor 

helyesen kiválasztott védőkrém nélkül sohase 

menjünk ki a levegőre, a puder tulzsirozolt le-

gyen cs fontos ilyenkor a krémruzs használata. 

Éjszakára természetesen más krémet kell hasz-

nálni, mint nappal, esetleg arcolajat. Hogy me-

lyiket használjuk, az az arcbőr minőségétől iügg. 

Rriter Osíkárné. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK 

Maria: Nem art, ha nem száraz a bőre, sőt 
basznál. 

Vidéki: Forduljon szakorvoshoz. 
Makói előfizető: Nem jó urcvizet használ, túl-

ságosan kiszárítja u bőrt. Este lefekvés előtt. 
Szappant egyelőre ne használjon. 

Margit: Segít a torua, különösen, ha támogatja 
vitamindús, dc kalóriaszegény étkezéssel. 

Újszeged: Szíveskedjék közölni korát, napi arc-
Spolásat, a tüneteket részletesebben leirva, cl 
fogjuk kellő tanácsokkal látni. 

Kgo: H í a kérvörösséget nem 3 rossz vérke-
ringés. hanem a kéz bőrének hiányos, esetleg 
helvtclen ápolása okozza, segíteni lehet. 

Tavasz-uréa: Nem helyes, mert ha zsiros a 
Bőre, megfelelő speciális szerek kellenek, 

Makó: Mitesszereket házilag kitisztani nem sza-
bod. mert azzal azokat elmulasztani ugy s£in 
sikerül, dc porusossá teszi a bőrét. 

Előfizető 42. A puderhasználattól nem szabad 
félnie, mert ez nemcsak szépíti az arcbőrt, ha-
nem megvédi és a puder minősége szerint nem 
engedi kiszáradni az arcbőrt vagy ellenkezőleg: 
csökkenti a njgymennyiségben termelődő fasy-
gyut. Természetesen fontos, hogy a puder ne tar-
talmazzon káros anyagokat. 

MAGYAR 
PORTRÉK 

V I T É Z R Á T V A Y I M R E 
tábornok 

Ha nemzetujulási folyamat van keletkezőben, 

ha uj reménységek villannak a horizontra és 

tettre kezd feszülni ettől a reménységtől a nép-

akarat, mindig megszólal a történelem és clőmu-

fogatja okulásra, buzdításra a nagy tetteket ten-

ni tudott történelmi nagyokat. 

Egészen rendkiviili időket élünk. A husz esz-

tendős trianoni köd felszakadozik és látni már 

mögüle a gyönyörű kék magyar eget! Ettől a lá-

tomástól nztán szilaj indulat ajzik már szerte 

mindenfelé, erősen dobog, viharzik a sziv és 

morajlik millió-milliónyi ajkon a nagyszerű éb-

redés köszöntése . . .Megmozdult bát megint a 

történelem és második mozdulatával máris rá-

mutat azokra a hősökre-nagyokra, akik alig 

arasznyi idö előtt — megvívták a szörnyű négy-

éves világháborút. 

Ezeket a történelmi hősöket jól meg kell is-

merni a mai tenniakaróknak. Ezek a haborutjárt j 

hősök ugyanis egy nyngnlmas — b é k e v i l A g -

n a k voltak uiegneveltjei, akiknek nem utolsó-

sorban való lőerényük: a fegyelcmbiztosság és a 

súlyos kenyérgond niindenmindegy-jén m a g a -

s a n f e l ü l á l l ó szilárd, vérbejvódoft h a z a -

s z e r e t e t volt. Akik nem voltak v é g s ők i g 

e l k e s e r e d e t t fiatalok. Akiket már az utolsó 

iskolaév padjai közül hivott, biztos kenyérrel várt 

a mindennapi élet És akik jóllakottan, teher-

mentesen tudtak forrón lelkesedni a "agy tette-

kért, de akik egyben a biztos fegyelemmel és 

szélsőségmentes áhítatával vonultak e l s ő p a-

r a n c s r a a négyéves pokolba, valódi 22 milliós 

Magyarországot védeni. 

Hát ez a mindenmindegy-nélküli, elkeseredés-

mentes, totális hazaszeretet lobogtatja, példának 

fölénk a példamutatott világháborús hősöket, 

akik egyik érebeforinált kimagasló alakja: VITÉZ 

RÁTVAY IMRE TÁBORNOK. 

A mi időnk embere ugy ismeri őt, mint aki 

megszervezője és első egyik vezető-elnöke volt a 

frontharcosságnak és aki ma is elnöke a 

NyUKOSz-nak (Nyugalmuzoit Katonatisztek Or-

szágos Szövetsége). 

A háboru kitörése azonban, huszonnégy év 

előtt, a daliás alakú, kemény szavú ferene.józsefi 

eleganciaju fiatal 86-os K. u. k. kapitányt állí-

totta kaptákba a háború első parancsai elé. És 

ü fenntartás nélkül és maradéktalan lelkességgel 

szalutált a parancsnak, alárm-gyorsasággal ma-

gára váltotta a csukaszürkét és indult az elsői 

Marsehkompagnie élén, büszkén, lovonülve, öntu-

datos katonahittel, kivont karddal — és elegán-

san jobbra-balra tisztelegve az egetverő éljenző 

ottniaradottak felé . . . — indult Belgrád és Sá-

báé, ellen, ö élte át az első harctéri élményeket 

és ő szenvedte el a legelső súlyos harctéri se-

besülések egyikét. Do ő volt a vitézségi érme-

ket elsőknek nyert legelsője isj 

A háboru csaknem egy teljes évet zajlott már, 

amig Rátvay kapitány ismét marsehfertig-állapot-

ba került. És ha még bicegett, is kicsit, katona-

dolog! Ezt is snájdigul, ferenejózsefi elegánciá-

val tette. Igy jelentkezett l6mét harctéri „be-

osztásra", mintahogy ennek a katonatiszti gene-

rációnak, ennek a tlsztabitü, lobogó lelkű ifjú-

ságnak a harctér csak „szolgálati beosztás", ka-

tonai tetthely volt ét ahol . . . ó, ez a kemény 

generáció ugyanolyan snájdig, ferenejózsefien 

elegáns, fenntartás nélkül megbízható tiszt volt, 

mint akár a tradieiózus őszi k. u. k. badgyakor-

latokon . . . 

Rátvay Imro kapitány másodszor az olasz 

frontra jutott. És ezen a borzalmas földön izzó 

hazaszeretettel, nemes katonabecsülettel a „tettek" 

légióját hajtotta végre. Széles héroszmelle tele, 

tüzdelödött kitüntetésekkel. Minden ilyent meg. 

kapott! a h á b o r u v a l a m e n n y i k i t ü n t e w 

l é s é n e k b i r t o k o s a ! A Mária Terézia 

Rend tiszti aranyérmének is (a minden izében 

uiagyar tisztnek meg nem adott lovagkereszt he-

lyett!) Ott kapta őrnaggyá, majd alezredessé vn-

ló kinevezését. És . . . ott tört ki belőle az elke-

seredett magyar férlisirás, amikor összeomlott 

körülötte az egész magyar világ . . . 

Az utolsók között bandukolt összeroppanva Bu-

dapest felé. Ezredéhez Szabadkára nem juthatott 

már, a Délvidéket Szabadkával együtt elözönlöt-

ték akkor már a szerbek. 

De Budapesten ez a súlyos magyar bánatban 

elkeseredett alezredes teljes katonai díszben, ki-

tiintetéaeivel széles mellén és rangjelzésével gal-

lérján sétálta az ueeákat a forradalom és a kom-

mün meghibbant zűrzavarában. 8enki nem tnerle 

megállítani sétáiban, senki nem merte díszeinek 

megtagadására felszólítani. 

Aztán ott volt, ismét lángoló lelkesedéssel, Hor-

thy Miklós szegedi hadseregében, országtiszti tó 

magyar legények élén . . . 

És amikor aztán minden elvégeztetett — össze-

szedte a háborút járt magyar frontharcosokat, 

táborba, egyesületbe tömörítette őket és ő voll 

az első, aki a harcot vívott frontharcosokért eze-

kért különleges társadalmi jogot követelt. 

Vitéz Rátvay Imre tábornok ma: ott volt az 

élen megint a szeptember 2t-iki budapesti or-

szágos demonstráción. Elidősödött arcára ráfu-

tott a nagy öröm. 

— Uramisten, hát vissza; ehetem mégis, amit 

nem tudtunk megtartani!? — mormolta, mintha 

zsoltárt morzsolt volna ájtaiosan. 

Raduav Oszkár. 

HOTEL 

a város szivében, ragyogó üsz la . 

H i d e g - m e l e g f o l y ó v í z . 

E r ő s e n m é r s é k e l i á r a k . 

VIB.v Kürt ucca 6. 
P á t r i a k á v é h á z m ö g ö t t . 

A K A R ? 
állandóan jó könyvöket olvasni • 

I r a t k o z z é k b e a 

Délrcagyarország 
kölcsönkönyvtárba 
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Szeged szenzációja! H P W Í ™ t M l m e í 

FEMINM hölgy fodrász-szalon 
Budapestén és hUiföldOn naőu slhcri aratolt frlzuro utdonságok készítése. 
Speciális hatfestés divatos hajszín árnualatohban. TartOs onflolálást a leg-
modernebb gépekkel leghosszabb ldOgaranc.ával végezztlk Olcsd bevezető 
propaganda árak. fem ina az elegáns hölgyek találkozó helye, vezetők: 

Kácsné e s Dalolás Mária. 

— Október elsejétől újból közlekedik a buda-
pesti autóbusz. A MA VAUT újból forgalomba 
helyezi a Szeged—Budapest közötti autóbuszjára-
tait. Az autóbusz a Széchenyi-térről 7.30, a Ró-
kus pályaudvarról 7.30 órakor indult és Buda-
pestre 11 10 órakor érkezik, ahonnan 16.30 órakor 
indul vissza és Szegedre 2010 órakor érkezik. 
Budapestről Szegedre az első járat október 1-én, 
Szegedről Budapestre október 2-án indul. A me-

uetjrgy á r i változatlanul 9 30 P, a menettérti 

jegyé 17.50 P. 

— A Dugonies-Társaság felolvasó ülése. A Du-
gonics-Társaság 25-én, vasárnap délután 1 órai 
kezdettel a városháza közgyűlési termében fel-
olvasó ülést tart a következő sorrenddel: S i k 
Sándor alelnök: Elnöki megnyitó, K e m é n y 
György amerikai iró, a Petőfi-Társaság tagja: 
Az amerikai magyarság, V á r a d y Inirc: Mit tud 
tolunk az olasz irodalom? (Székfoglaló előadás). 

— A Szegedi Vöröskereszt tollgyüjtési cs pár-

hagyüjtési akciója. A Szegcdi Vöröskereszt Egy-

let felhívással fordul minden magyar asszonyhoz 

és leányhoz és kéri, hogy indítsanak tollgyüjtési 

és párnakészitési akciót. Kérik, szedjék össze a 

házaknál a tollat^ amit hazafias célra a lakosság 

ónként felajánl és varrjanak hozzávaló párnaío-

kot és huzatot. A nagy párna tokjának 65x80 cen-

timéter nagyságúnak, a kis párna tokjának 50x75 

centiméter nagyságúnak kell lennie. A párnahuzat 

kissé nagyobb méretű legyen, hogy a tolltok be-

leférjen. Minden baromfitollat el kell fogadni, le-

gyen az silányabb is a szokottnál. A használt tol-

lakat a szokásos módon kifőzés, vagy napozás 

utján fertőtleníteni kell. Tokot és huzatot is le-

het a kereskedők önkéntes felajánlása folytán 

biztosítani. Az igy összegyűjtött anyag egyelőre 

megfelelő száraz helyen tárlandó. Aki egész fel-

szerelt párnát ajánl fel, annak a neve és lakása 

ftljegyzcndö, hogy alkalomtadtán tőle a párnát 

bekérhessék. A gyűjtés eredményét bármelyik 

szegedi elemi iskola igazgatójához cl lehet jut-

tatni. 

— A Standard rádiók kivételes képessegük ré-

vén még a legkisebb készüléken is nappal vehe-

tik a külföldi állomások javát. Standard rádió a 

rádiók rádiója. 

— Újévi istentisztelet a zsinagógában szep-
tember 25-én, vasárnap és 26-án, hétfőn esle fél 6, 
szeptember 26, hétfőn és 27-én, kedden reggel az 
uj zsinagógában fél 8, a régi templomban 7 óra-
kor, délután fél 4 órakor. 

g. dr. Ileksch Ágnes a német és francia ta-

nítást megkezdte. Deák Ferenc 23., I I . emelet 4. 

Telefon 20-89 alatt. 

Értesítem az i. f. hölgyközönségef, hogy nem csak 
rendelésre dolgozom, nanem m o d e l l e k a l a p j á n 

kész ruhák árusítását 
la bevezettem. Fűzőt és haskötőt a legmodernebb 
szabással készítek. Kérem azok szives megtekintését, 

•vételkényszer nélkül bemutatom 

Schivnmerling Klára 
Kárász ueca 8. LL 2. 

— Ülőfoglalkozásu egyének, akik idült székre-

kedésben és aranyeres bántalmakban szenvednek, 

vegyék a természetes „Ferenc József ' keserövi-

zct egy pohárnyi napi adagokban, esetleg kissé 

felmelegítve, de mindig reggel éhgyomorra. Kér-

dezze meg orvosát. 

K ö t ö t t á r u k 

Lampel és Hegyinél. 
Tisza Lajos körút. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 3 kovács, 
1 épületlakatos, 1 késes és köszörűs, 1 bádogos, 2 
villanyszerelő, 6 asztalos, 2 kádár, 3 bognár, 8 
szabó, 3 hölgy cs uri fodrász, 17 cipész. 1 cipőra-
gasztó, 2 női ágó cipész, 2 borbélysegéd, 1 kony-
halegény, lehetőleg hentes, 10 kifutófiú, 6 nőtlen 
gazdasági mindenes, 2 udvaros. Nők: 3 bölgyfod-
rász, 1 fehérnemüvarrónő, 6 cipőtüző és ragasz-
tónő, 2 kiszolgálónő, 1 mindenes főzönő Békéscsa-
bára. 

Sí fonok, vásznak 
L a S T X Í t é k b a n Pollák Testvéreknél, 

Csekonics u. Kalász tag 

— A Szegedi Sakk Kör versenyt irt ki tagjai 
részérc a körbajnokságért. A vbrseny kezdete ok-
tóber 10-én este 8 óra, nevezési határidő október 
6. Nevezni lehet a körhelyiségben (Royal-kávéház) 
és Soóky főtitkárnál. A kör választmánya szep-
tember 28-án este fél 9 órai kezdettel ülést tart. 

MEGNYÍLT 
D á l i a " v i r á g ü z l e t e 

Mérey ucca 6a. Klonkoy-palola. 
EskUvöl Cs a l k a l m i csokrok, kocsi dlsxliesck. 

Koszorúk művészies kivitelben, luianyosan 
készülnek. 

— A Katolikus Háziasszonyok Országos 
Szövetségének szegedi Szent Zita leánykóre 
október 2-án, vasárnap délután -I órakor 
megkezdi működését Arpád-tér 5. szám alatti 
otthonában. A szövetség kéri a szegedi há-
ziasszonyokat, hogy küldjék el alkalmazot-
taikat a leánykör összejöveteleire. A vezető-
ség szeretettel vár minden olyan háztartási 
alkalmazottat, aki vasárnaj? délután szabad 
idejét hasznosan és kellemesen akarja eltöl-
teni. 

— Hunyadv Sándor uj regénye, a „Jancsi és 
Jul iska" közlését e heti számában kezdte meg a 
Jjzinházi Elet. 

Zolitai professzor előadása 
a Szegedi Roíary Klubban * 

A Szegedi Rotary Club nyári szünete után teg-

nap kezdte meg újra heti összejöveteleit, dr, 

Z o l n a i Béla egyetemi tanár, a klub ezidei el-

nöke szines, közvetlen hangú előadást tartolt 

déifranciaországl és svájci útjáról. Mint mindem 

évben, az idén is felhasználta az alkalmat a fran-

cia-magyar kulturkaprsolHluk elmélyítésére és a 

magyar igazság propagálására Draguignanbin, 

Kisfaludy Sándor hadifogságának és egy szerel-

mi idiIIjénck színhelyén szintén tartott előadást. 

Olt tudta meg, hogy a városka egy történettudóá 

polgára Kisfaludy ottartózkodásánik miudeij 

mozzanatát kinyomozta és egy tanulmányban fog-

lalta össze. Végül megemlékezett Zolnai profesz-

szor arról a szimpátiáról, amely mindenütt meg-

nyilvánul a magyarok iránt és bizonyára segít-

ségünkre lesz jogos követeléseink érvényesítésé-

nél. 

LEGSZEBB ajándék az 

ŰP9, í t fSZBP B é u S ö i ! 
ÓRA-, ÉKSZER JA VITÁS K L A U Z Á L TÉR 2. 

\ — A SZEGEDI P IAC ARAI . A szombati heti-
piacra állat felhajtás zárlat miatt nem volt. 
Arak a következőképen alakultak. Ilus. Marhahús 
I. rendű kilója 1.60—1.80, II. rendű 1.40—160, I I I . 
rendii 1.20—Í 50, borjúcomb 2 40—2.60, eleje J..60 
—2 40, pörköltnek 1.40-1 80, sertéskaraj 2 pangö, 
comb kilója 1.70—1.80, oldalas 1.50 pengő, zsír-
szalonna 1.60—1.70, háj kilója 1.70—1.80, zsir 180 
pengő. Baromfi.. Csirke rántani való párja' 
140—220, kilója 1.20—1.10, nagyobb párja 200— 
4 20. kilója 1.10-1.25, tyúk párja 3-5.2Ó, kilója 
1—1.10, sovány kacsa párja 1.80—1.20, hizotf 
kilója 1.00—1.30, sovánv lud párja 4—7.50, hízott 
1.00-1.40, tojás 1.40—1.80. Gyümölcs. Alma nyár i 
édes kilója 21—50, savanyu 18—60, téli nenio* 
fajta szép 40—60 fillér, közönséges 12—40, 
őszi barack 50—1, apró 16—10, körte szép 10—70, 
közönséges 20—35, szilva besztercei 3444, din héj-
jas 60—90, görödinnye 3—6 fillér. Zöldség. Bnrenl 
zöld hüvelyes kilója 30—45. fejtelt literje 60—80, 
Zöldbah kilója 6—16. burgonya nyári rózsa 8—11, 
őszi rózsa 8—12 fillér, Gülbaba 8—12, oltott, 
rózsa 8—12, F.lla 6-8. takarmánynak való 5—7, 
vöröshagyma 9-10. fokhagyma 16—30, pctxezse-
Ivem csomóji 4—12, sárgarépa 4—10, vöröseékig 
4—10, vöröskáposzta 8—14. zeller darabja 2—10, 
fejeskáposzta kilója 4—6, kelkáposzta 8—11, 
karfiol darabja 10—50, téli karaláb kilója 4—6, 
tök főzni való 3—5, paradicsom 8—16, ugorka 
nagy 4—8. apró 16—30. zöldpaprika apró hegyes 
10 darab 3—5, tölteni va ló 7—11, tor-
ma kilója 40—70, spenót 10—16. sóska 15—23, 
zöld kukorica csöve 3—5 fillér, füzére* pap-
rika u j füzérje 1.20—3 60. Gabona. Ruza 19 80 = 
20.50. rozs 14.40—14.80. árpa 17 50—18 00. zab 15 00 
—15.50, tengeri uj csöves 9.00—9 50, uj szemes 
13.50—14.50 pengő. Takarmány. Réti széna laz i 
mázsája 4.50—6, leernaszéna 8.50—9.50. alomszal-
ma 1.80—2, tengeriszár kévéje 4—5 fillér. 

— A DMKE igazgatósági ülcsc. A Délma-
gyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 
igazgatósága és elnöki tanácsa 30-án, pénte-
ken délután (3 órakor egyesületi tanácster-

mében (Boldogasszony-sugárut 2.) együttes 
ülést tart, amelyre a tagokat meghívja áz el-
nökség. 

— Külföldi fantilinányitiamról visszatérve, a vD 
lágnyelvek tanítását, irodalom, nyelvtan, stb* 
október hó 1-én újból megkezdem. Wcchselmann 
Hermirt, Tisza Lajos-körut 31, I. emelet 9. Fel-
világosítást nyújt Thália könyvkereskedés, Ká-
rász-ucca 11. 

.1 szegedi fodrdszszakos-tály elnöksége ezúton is 

kéri összes szakosztályi tagjait és kedves család-

tagjaikat, hogy a szeptember 26-án, hétfőn 

védszeníünnepélyünkre, 

zaszlüauaiási i M á g m 
és a Fogadalmi templomban 10 órakor tartandó 

szentmisére minél számo-abban jelenjenek mej. 

GyiEc'iCiés reggel 8 órakor az Ipartestületben, 
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11 v i l á g o n r í r „ n L K i i " 
>'illnn.Vszemfolszcrlfigéppel HAR ISNYA szomfslszedés 
fillérekért. Uj harisnyát és fejelést legolcsóbban készit 

KELEMEN Ilonka a S í r S á T f i 

4 csalhatatlan oráku.um 

A kávéházban ül, mint u költő Bibi lou sö-

tét vizeinek pariján. Tar homlokát komor 

ráncok osztják parcellákra. Előtte, a türel-

mes asztal márvúnylapján, ujsághulom. Ma-

gyar lapok, ncnict la|>ok, angol lapok, a 

Néptanítók Hetilapja, i Borászati Közlöny. 

A pincérek minden ujságot az ö asztalára 

raknak. Tudják róla, hogy csak magyarul 

ért, dc uzt sem tiiri azért, hogy más vendég 

bitorolja bármelyik ujságot. 

Az az orákulum. A csalhatatlan. A Nagy Fi-

gyelő. 

Csak az ö értesülései a biztosak. A holt-

biztosak. 

Évtizedek óta tekintélyes tábora van, amely 

vakon hisz benne és lesi megnyilatkozásait. 

Minden! megjósolt előre. Ha történik valami, 

diadalmasan közli, hogy ez ncm meglepetés 

számára, mert hiszen, mindenki emléke '-hot 

rá, már ekkor és ekkor precizen megmondta, 

hogv cz fog történni. Egyedül neki van jó 

memóriája. A többiek, a hivei, semmire sem 

emlékeznek, vagy mindenre rosszul emlék »z-

tiek. l)c inkább magukban kételkednek, mint 

benne. 

Kora reggeltől hajnalig trónol az asztalnál. 

Dc uzert ö az, aki közvetlen forrásokból 

szerzi bc értesüléseit. Kémei, megbízottai je-

len vannak mindenütt, Rómában, Berlinben, 

Londonban, Ncwyorkban, l 'árisban, Drágá-

ban, Varsóban és Budapesten. Bizalmas ba-

rátai minden számottevő tényezőnek u .,jó 

öreg Cscmbitől" kezdve Rooseveltig. 

Senki sem tudja, hogy mikor fogadja nagy 

gonddal kiépített hírszerző hadserege egyes 

tagjainak jelentéseit — dc azért az ő hírei n 

legfrissebbek, a legautentikusabbak, még nz 

illetékes hely megerősítésére sem szorulnak, 

mert hiszen ő maga személyesiti meg önma-

gában a legilletékesebb helyet. 

Hivei remegve ülnek mellette és figyelik 

komor homlokát. Szeme keményen fúródik be-

le a tiszteletteljes lelkekbe, amelyek félénken 

nyílnak meg előtte és kiöntik bátortalan ér-

tesüléseiket. 

Minden liirrc szigorú fölénnyel legyint. Dc 

szorgalmas méhecskeként gyűjtögeti elméjé-

ben ezeket a vak hircket, amikor aztán nagy 

kegyesen • megnyilatkozik, mindenről kiderül, 

bogy ő n dolgok régi és alaposabb tudója. 

Tőle függ minden. 

Ha egyet szól, kiürülnek a boltok. 

Ha kettőt szól, viharmadarak sötét felhője 

borit j i el a napot. 

Ha hármat szól, vértől áradnak folyamokká 

a hegyi patakok. 

H í négyet szól, a nagyhatalmak riadtan 

könyörögnek kegyelemért. 

Na ötöt szól . . . hu hatot szól . . . ha he-

tet szól . . . lia nvolcat szól . . . ha fizet 

szól . . . 

— Tegnapelőtt egy fekete volt — sugja fü-

lébe a Főúr. 

r h e i n a , 

töözvóny, csiiz, ischius, izületi fájdalmait 

g y ó g y í t t a s s a Budapesten a 

HUNGÁRIA FÜRDŐ 
ilkoholos i ö r k ö l y f t i r d ö j é b e n . 

Vll., Dohány u. 44. Orvosi felügyelőt 

Jlcsó pausáló árak. Ellátás és szobákról 

gondoskodunk az épületben levő 

C o n ü n c n t A l s z á l l ó b a n . 
Ismertetőt k ü l d ünk . 

— Leendő anyák, akiknek különös gonddal kell 

arra ügyelniük, hogy bcluiüködésük rendben le-

gyen, ezen célt ugy érhetik cl, ha időközönként 

reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes 

„Ferenc J ó z s e f keseriivizet isznak. Kérdezze meg 

orvosát. 

— Fogalom lett a Pbilips-takarckkulcs. Ez a 

takarékkulcs nem azért takarít meg kb. 30 szá-

zalék áramot, mert általa a készülék illetéktele-

nek elöl elzárható, — hanem azért, mert egy bi-

zonyos kulcsfordulattal a készülék takarékkap-

csolását helyezi üzembe. 

— Gyermekkocsit vitéz Kállaytól, Kálvária.u. 44. 
Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálváriá n. 46 

— Szüreti mulatság. A szociáldemokrata párt 
Somogyi-telepi pártszervezetének vigalmi bizott-
sága október 1-én, szombaton este a Somogyi-te-
lepen a Hegyközi-vendéglőben szüreti mulatságot 
rendez. 

BUIIDÁT • BOÁT * SZŐRMÉT 
csak méhes es P r i v i i m i ! 

Trianoni számok 
Azok számára, akik ismerik a páriskör-

nyéki békeszerződések területi rendelkezéseit 

cs azokat a változásokat, amelyeken az 

ejycs o "s rághat árok a háború után keresztül-

mentek, a szudétanémet kérdés kirobbanása 

cjyetlcn pillanatig sem okozott meglepetést. 

\ mai vüá je emények ismét ezek folé az 

adatok fc'.é irányítják a közönség érdeklődé-

sét. Azt hisszük, nem végeztünk felesleges 

munkát, ha az Európában végrehajtott háború 

utáni te ü.'etváltozások néhány érdekesebb 

adatát leközöljük. 

Az osztrák—magyar monarchia területe 

1914-ben 675.904 négyzetkilométer volt. A 

békeszerződések ebből Magyarországnak meg-

hagytak 92.916 (13.7 százalék), Ausztriának 

83.833 (12.4 százalék). Olaszországnak juttat-

tak 43.437 (3.5 százalék), Lengyelországnak 

80.111 (12.1 százalék), Jugoszláviának 143.652 

(21.1 százalék), Romániának 111.919 (16.6 szá-

zalék) cs Csehszlovákiának 140.036 (20.7 szá-

zalék) négyzetkilométert. 

Németország területe a háború előtt 541.955 

négyzetkilométer volt. Ebből a cseheknek 

316 (0.06 százalék), Belgiumnak 1936 (0.19 

százalék), Danzignak 1952 (0.35 százalék), 

Litvániának 2657 (0.5 százalék), Dániának 

3891 (0.7 százalék), Franciaországnak 14.522 

(2.7 százalék), Lengyelországnak pedig 46.210 

(8.5 százalék) négyzetkilométer jutott. Né-

metország területe a Saar-vidékkci együtt 

(természetesen Ausztria nélkül) 471.371 

négyzetkilométer, ami a békebeli terület 87 

százalékának felel meg. Az osztrák Anschluss 

következtében Németország területe jelenleg 

555.204 négyzetkilométer, 13.249 négyzelkilo-

méte.Tcl nagyobb, mint a háború előtt volt. 

Törökország-területe a háború előtt kenő-

ken 1,900.000 négyzetkilométer volt. A há-

ború után ebből a területből Olaszország 

0.14, Franciaország 10.7, a nyugat-arab álla-

mok 29.4, Anglia 22.7 százalékot kapott. A 

nuji Törökország területe 37.6 százaléka a 

békebeli területnek. 

Bulgária 114.423 négyzetkilométernyi te-

rületéből Jugoszlávia 8711 (7.6 százalék), Gö-

rögország pedig 2566 (2.2 százalék) négyzet-

kilométert kapott. 1 

Divatfonalak 
Bevásárlási utunkról visszatérve, a legdivatosabb 
fonalakkal, e g é s z Különleges r d l a s z f é k -
ban állunk a n. é- hőIgykőzOnség rendelkezésére 

Tisza Áruház, PUspöhbazár 

ÉN IS CSAK HALLOTTAM, 
hogy nőin Virovuy Róbert, a kitűnő ma-

gyar hegedűművész nyitja meg a Harmónia 

idei hangversenyszezonját, mert amerikai 

meghívásoknak kell eleget tennie, igy a még-

nyitó koncert október 21-crc tolódott cl, 

amikor is Saner Emil, a világhírű zongora-

művész koncertezik a Tisza nagytermében. 

Virovay Róbert a szezon második felében 

látogat cl Szegedre... 

hogy Görög Sándor, a volt szegedi szín-

igazgató hir szerint ismét színháznyitód ter-

vekkel foglalkozik és már — állítólag — 

együtt is van a nyitáshoz szükséges töke... 

hogy a Magyar Szinház »Az uc'ca* cimü 

újdonságában egcsz sereg volt szegedi szí-

nész jutott szerephez. Közülük legnagyobb 

sikere Bihary Sándornak és Kcresztessy Má-

riának van. Bihary egy olaszt játszik az ér-

dekes amerikai darabban cs a közönség min-

den este nyíltszíni tapssal honorálja művé-

szeiét... 

hogy a Bánky-féte kamaratársulat jelenleg 

Kaposvárott vendégszerepel nagy sikerrel. 

Pénlclccn este Ibsen »Vadkacsáját« mutatták 

bc telt liüz előtt, szombaton este a •aMéltór* 

ságos asszony volt színen... 

hogy az elmúlt napokban Szegedre érke-

zett az elvált fiatalasszony, aki hosszabb 

ideje Budapesten él. Társaságában egy jó . 

megjelenésű fiatalember volt. Csak a rend-

őrség előtt derült ki, bogy uz illető fiat.il-

ember-detekfiv, aki a hölgyet Sze*wli« Uí-

serte . . , 

hogy az elmúlt napok egyikén a budapesti 

valutaügyészség megkeresésére egy budapesti 

kereskedő bankszéfje után kutatott a sze-

gcdi rendőrség; az eredmény ismeretlen... 

hogy az elmúlt napokban érdekes affér 

játszódott lc a korzón két hölgy között. Aa 

egész csak egy pillanatnyi ideig tartott, do 

valószínűleg hosszabb időn keresztül fogja 

foglalkoztatni a járásbíróságot. Az affér 

hátterében az egyik hölgy érdekes őszülő 

férje áll . . , 

hogy Pethö Endre, aki az elmúlt szezon-

ban Szegeden játszott, valószínűleg amerikai 

filmszínész lesz — ha igazuk az erről szóld 

liirck. Aliitólág már meg is kapta a szer-

ződősét... 

bogy a jelenleg Vásárhelyen dolgozó B o l -

v á r y Géza megvásárolta az egyik vásár-

helyi ujságirónő filmszüzséjét és legköze-

lebb ezt a filmmesét kezdik forgatni . . . 

Férfi divat Kalapok 
tlfák legolcsóbban Pollák Testvéreknél 

Unió tag Kalász tag. 

— A Főnök Lapja legújabb száma dr. Volen-
szky Béla szerkesztésében megjeleni. Hasznos és 
érdekes tartalmából kiemeljük a következőket: 
Mit és hogyan ellenőrizzen a főnökV Üzleti élel-
messég Amerikában. Üzleti ideák, technikai új-
donságok és még tÖQiérdek egyéb cikk és közlc-
lcmény. 

Európai Oroszország területe 1914-ben 

5,456.000 négyzetkilométer volt. Ebből Ro-

mánia 44.422 (0.8 százalék), Litvánia 49.431 

(0.9 százalék), Észtország 47.550 (0.9 száza-

lék), Lettország 65.791 (1.2 százalék), Len-

gyelország 260.313 (4.8 százalék) és Finnor-

szág 388.451 (7.1 százalék) négyzetkilométert 

kapott. Európai Oroszország területe maradt 

4.600.000 négyzetkilométer, u békebeli terű-

le' 81.3 százacka. j 

Egy elsőrangúan jól bevezelell 

női kalap-
szalon üzlet 

haláleset miall e l a d ó . 
Friekeznl lehel Makón, Széche-
nyi fér 3 sz. alaff az üzletben. 

w 
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Meghalt 
Sztankovics Szilárd 

Bécs, szeptember 24. S z t a n k o v i c s 
Szilárd, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke 
tüdőgyulladás következtében Bécsben el-
hunyt. Holttestét Budapestre szállítják és elő-
reltáthatólag a Kerepesi-uti temetőben dísz-
sírhelyen temetik el. 

Harisnyafejelés 
és uj harisnyák legel- U A p 7 j M a r i C b a 
csóbb és legtartósabb " O w t l ITI d I I O 1% Ö 

kötödéjébeu, Mérey-ucca 1. Filléres szemíelszedés. 

MAKÓ ix. 25. 
Nem változik lényegesen e Szeged-Csanádi 

Vasút menetrendje. Október 2-án lép életbe a téli 
menetrend, amely a Makót és Csanadmegyét első-
sorban érintő Szeged-Csanádi Vasút vonalain 
csak jelentéktelen változást hozó lesz. A délutáni 
szegedi vonat, amely eddig 17.15-kor indult Me-
zőhegyesről és 18 óra 17 perekor Makóról, az uj 
menetrendben 16 óra 10, illetve 1750-kor indul és 
19 óra helyett 18 48-kor érkezik Szegedre. A Me-
zőhegyes—Kétegyháza közötti délutáni vonat me-
netrendje is néhány perces változást szenved. 

Idegenforgalom Makón. Dohai Istvánné meg-
vette Kökényesi Gczánc egy kat. hold vitahalmi 
földjét 2 ezer pengőért, ifj. Dégi Imre és neje kk. 
Sfcbesi József 131 négyszögöl ardicsi földjét 862 
pengőért, kk. Scbesi József id. Sebesi József 573 
négyszögöl ardicsi földjét 1146 pengőért, Makói 
r kath. egyház vitéz Itosztóczy Ernő és társai 
Dessewffy-tér 12a. számu házukat 24-760 pengő-
ért, Budai Imre és neje Polyák Jánosné Arany 
János-ucca 68. számu házát 3500 pengőért, Wiener 
Ernő és neje Sziics József Szunyog-ucca 28. szá-
mu házát 1800 pengőért, Joó Ferenc és neje Varga 
Sándor és társai Bákóczi-ucca 18. számu házukat 
5800 pengőért. Vajda Jánosné Mészáros János és 
neje Vásárhelyi-cca 26. számu házát 4350 pengő-
ért, Budai Antal és neje Nagy Gy- Julianna és 
társai Pilsudszky-ucca 30. számu há*át 1533 pen-
gő 33 fillérért, Papp János és neje Vig Sámuel 1 
hold 610 négyszögöl igási járandóját 38-70 pengő-
ért, Dégi Árpád és neje, Tóth Sándor és neje Sze-
mere-ucca IÁ számu házát 3500 pengőért, Nacsa 
József Apjok Ferencnó 337 négyszögöl ókortyogói 
földjét 120 pengőért, Hajdú Péter és neje Tőrök 
Istvánné 100 négyszögöl Ardicsi földjét 200 pen-
gőért, Horváth Istvánné Török Istvánné. 2 hold 
362 négyszögöl csókási földjét 337 pengőért, Ma-
kói Gazdasági Hitelszövetkezet a Futóra Ugct-
ucca 12a. számu házát 18 ezer pengőért, Németh 
'János és neje Bárányi Miklós Damjanich-ucca 7. 
számu hazát 088 pengőért, özv. Szabó Péterné ifj. 
Márton József egv hold 111 négyszögöl igási ugar-
ját 2625 pengőért, Koezkás János és neje Alattyán 
Györgyné 107 négyszögöl szőlőföldjét 280 pengő-
ért. kk. Kiss Julianna Nagy Mihály egy tehénjá-
rásál 500 pengőért, Vig Sámuel és neje Lehoczki 
Pálné és társai 26 hold 495 négyszögöl kopáncs-
puszljf földjét 17.350 pengőért. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Csorba Ferenc Török Mária Jul ianna Erzsébettel. 
Házasságot kötöttek: Kis József Budai Erzsébet-
tel. Kocsis Ferenc Nagy Gy. Erzsébettel, Kiss 
Sándor Sípos Etel Erzsébettel, Kováes István Igaz 
Etelkával, H. Kovács Imre Takács Rozina Anná-
val, Molnár József Imre Barta Viktóriával, Sár-
kány Antal Krizsán Mária Annával. Elhaltak: 
özv. Kiss Péter Békési Rozália 80 évps korában 
Arany János-ucca 16. száni alatt. Gazdag Imréné 
Gazdag Anna 76 éves korában Kálvária-ucca 57. 
szám alatt, özv. Morgenstein Antalné Sterner 
Amália Kürt-ucca 15. száni al itt 77 éves korában. 

D£lntaé"arország 
Sföksöiiiíöfrvvtór 
AnuagA leőnaauont), 
előfizetése íeahisebD 

N i k o p á l l szipkában 
minden doMnyiOzsueben 
banhatál ' »!«rái)» bakelit eaipka 
nOjJIIOIU! ©> 6 hetit Ara 1.50 
1 betét, me'y 40 cigarettára elé? -.!« 

Nikopáll betéllel dohányozzon, 
mert ar e»éeraégre ártalmas nikotin, pyr.íln, kátrány, BT'nta 

elb. arárrrazékok azáltal nem jutnak a azáiba éa a tuéébe. 

István király trónja elött 
Dr. Frenkel Jenő előadása 

Szent István ünnepe alkalmából dr. Frenkel Je-

nő rabbi a szegcdi zsinagógában beszédet mondott 

István királyról. A gondolatokban gazdag beszédet 

most adták ki nyomtatásban. Dr. Frenkel nagy-

vonalú előadásából közöljük az alábbi szemelvé-

nyeket; 

»A méltató megemlékezés, a ragyogó emlék ün-

neplése nemcsak vallásos kötelesség, feladata min-

den közönségnek, amelynek célja eszményi, hiva-

tása, hogy tömegeket neveljen, nemes érzésben 

egybeforrasszon és boldogulás útjára tereljen. Azért 

a vallásos ünnepek mellé iktatjuk és vejük egyaránt 

áhitattal üljük a nemzeti ünnepeket. Templomban 

ünnepeljük a magyar nemzet nagyjainak emlékét, 

hogy lelkünkb"n együtt fejlődjék naggyá és for-

rná ód jók gyönyörködtet övé a két testvérénél; a 

va'lásos kegyelet cs a liaza/ias lelkesültség,* 

/Kegyelettel gondolunk annak a királynak eré-

nyeire, aki nemcsak a legelső, hanem a legnagyobb 

is volt, aki nemcsak a Szent Koronát, hanem az 

országlás nemes példáját is hagyományozta a késő 

utódoknak... Mert István király koronája jelképe 

azoknak a. fejedelmi erényeknek, amelyeknek szel-

lemében első királyunk méltó utódai a nemzetet 

kormányozták és amoiy szellemnek öröklődését vár-

ja, áhitja, reméli a magyar nemzet.* »A zsidó 

szellem — folytatta dr. Frenkel — , ainejy javak 

teljessége fölé emeli a béke áldását, örömmel kö-

szöntötte e hazában azt az uralkodót, aki viget 

Lelett a ka'andozásoknak, a felelőtlen portyázások-

nak, a szomszéd ncpek háboritásánik cs a ragadó 

ösztönök megfékezésére szoktatta, a hazának áldott 

rögeihez térítette a pogányság tobzódó örömeit 

kedvelő, az indulatok szilajságávsl kérkedő, az 

ősi hadi dicsőséget rombolással és duhaj pusztítás-

sal elhomályosító hadfiakat, őrömmel üdvözölte 

az ország őslakó zsidósága a méltányos, türeini rs 

uralkodót, aki a művelt nyugatnak szellemét ho-

nosította meg, a Keletnek türelmetlensége helyé-

ben, aki oktató iratában intéssel szóit fiához: 

»A vendégeknek és bevándorlóknak nagy a hasz-

na, ...azért meg is hagyom neked fiam. hogy őket 

becsülettel fogadd és tisztességesen ellásfud •• « 

Megértéssel fordult első királyunk minden szokás 

és egyéni felfogás felé, mert azt vallotta, hogy 

gyönge és törékeny az egynyelvű és egyszokású bi-

rodalom. Nem egy embernek önkényes parancs-

uralmát akarta, nem egy rcteg fölénybe kerülését 

óhajtotta cs ncm egységes eszme, központból 

irányított vélekedés, egyéni meggyőződést kizáró 

jogát kivánta, hanem a többnyelvű és többszokású 

birodalom egészséges crcjct, boldog békéjét áhí-

totta.* 

/István király trónja köré ma Is hűséggel so-

rakozik az ösi biblia ősi népe — folytatta — 

és templomi ünneplésben ismeri cl térítő munká-

jának szentségét. Első királyunk szellemétől, várjuk 

igazunk megítélését. Mert ítélőszék előtt állunk. 

Vádlottak padjára hurcol minket az utóbbi év-

tizedek eszméiben csalódott tömeg, a szenvedé-

sekért és vesztésekért bünbakkot keresők hada 

megtorlást követel és fékezhetetlen dühe abban 

az irányban keres kitörést, amerre legkisebb ellen-

állás vér reá... István király szellemétől várjuk 

igazunk felderítését. A kglföldininielést lenéző 

ezeréves magyar szellem kell, hogy reá vijágitson 

azokra az érdemekre, amelyeket békében a hon 

gazdasági felvirágoztatásának terén, háborúban a 

harcok mezején szereztünk arra a kötelosscgtolje-

sitésre, amit Trianon sötét napjai alatt az elbito-

rolt területek magyar művelődéséért és a meg-

maradt haza ujraépüléséért kirekeszteni és el-

kedvetleníteni akarással szemben is mindig hon-

fiúi hűséggel végeztünk... Rendületlenül hisszük, 

hogy jogunk i<an e haza szeretptéhfrz s e jog d<a-

dalmaskodnt fog. Mert Isten a jognak legfőbb őr-

zője.,« 

Beszéde végűn a következőket mondotta: 

/Igazságért fohászkodunk Hozzád hatánk sza-

mára, hogy a Szent Korona ismét régi fémjében 

ragyoghasson ós a magyar Szent Korona országa 

ismét Nagymagyarország legyen.« 

Végezetül Isten áldását kérte a nemzet kor-

mányzójára, vezérlőire és minden fiára. 

HJszinltáz és 
mtivémf • 
Szegedi nötuszerzök bemutatója. A szegedi nó-

taszerzők hetek óta lázasan készülődnek az ok-
tóber 8-ára kitűzött nótabemutatóra, amelyet a 
városi szinházban rendeznek meg. A nótabeimita-
tó iránt a közönség is élénken érdeklődik és en-
nek uz érdeklődésnek alapja az a siker, amelyet 
egyik-másik szegedi dalszerző már kiérdemelt si-
került szerzeményeivel. A nótabemutatón a kivá-
logatott és alkalmasnak talált datokat szegedi 
énekesek adják elő cigánykiséreltel. A rendezési 
munkálatokat a D i n k ó Pista Társaság irányítja, 
amely felkéri a szrgedi nótaszerzöket, hogy szer-
zeményeiket mielőbb juttassák cl Horváth Lajos-
hoz (Feketcsas-ucca 15). 

Jelentkezés a szinészképzö tanfolyamra. A! 

,.Színházi Újság" szinészképzö tanfolyamára a 

jelentkezést 27-ig me'ghosszabbitotta. A tanfolya-

mon a kiképzés dijtalan. Felvételi vizsga 2S-árt 

délután 4 órakor a városi szinházban. 

Harmónia hangversenyek 

Bérlet a Harmónia nagyszabású hangverseny-
sorozatára Délmagyai'országnál. 

A színházi iroda hirei 

IÁ színházi szezon kitűnő lesz. A bérletjcgy/é-
sek is elárulják, hogy a közönség októbertől is-
mét szeretne jól cs zavartalanul szórakozni. AJ 
társulat október 13-án kezdj meg az előadásokat 
„A bolond" cimü klasszikus magyar operettéi. 
Bérleteket F. Szaniossy Anna titkárnőnél lehet 
színház nappali pénztáránál jegyezni. (Tclcfou 
26-00.) 

Versenytárgyalási hirdetmény 
A városi árvaház részére 1939. év folyamán 

szükséges cipészmunkák elvégzésére 

1938. évi október hó 8-án délelőtt . 10 órakor 

a gazdasági ügyosztályban (Bérház, II. em. 23.) 

nyilvános versenytárgyalást tartunk, 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 (Bcrház, I I . cm. 

22.) díjmentesen rendelkezésre állanak. Csakis az 

itt nyert nyomtatványok felhasználásával letet 

ajánlatot benyújtani. 

Az aláirt ajánlatokat sértetlen borítékban el-

helyezve, pecséttel lezárva, fenti időpontig a vá-

rosi iktató hivatalba (Városháza, földszint 14.) 

kell benyújtani. Az ajánlat boritékát a kővetkező 

felirattal ke l l ellátni: /Ajánlat a 40.416 — 1933. sz. 

versenytárgyalási hirdetménybe közólt ciDész-

munkékra* 

Az előirt mintákat a yersery'.úrgyalás időpont-

jáig a gazdasági ügyosztályba kell benyújtani. 

Dr. Pattu Jé'.sef polgármestjq. 
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O l c s ó - J ó 
Divatos KORDfl-RUHfl 
Elsőrangú uriszabóság 
D'vafkülünlegesságek 
Széchenyivé r. 

Hivat- és sportöltönyök 
Bőrkabátok — Felöltök 

Gumiköpeny — /Nadrág 
Intéxett rutfák — Sapkák 
Ing — Kalap — Nyakkendő 

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 

Korláth összehúzta a szemét, mintha táv-
irtot kutatna, ugy nézett át a messzebb cső 
esz tálhoz. Amire aztán a balatoni Carmen 
minden ok nélkül, szinte gyerekes buzgalom-
mal, átölelte u barátnőjét. 

— Ez is magának szólt, jegyezte meg Zen-
tainé. Lássa, nekem köszönheti. Afelől is 
megnyugtathatom, hogy lány, fehér, — 
ahogy maguk mondják. Asszony, tudós, nem 
úrul el ennyi naivságot. 

A festőnek annyi volt.a megjegyzése. 
— Szófiának, ha elég a szórakozásból, 

magukra bizom. 
A többi asszony alig vett részt a társal-

gásukban, összebújtak, kritizálták a bár tár-
saságát, mindenkire volt megjegyzésük. Ezt 
az életet eddig nem ismerték, különféle he-
lyekről kerültek össze a balatoni penzióban, 
de most restelték a polgári mázukat s kime-
les/lett szemmel figyeltek mozdulatot, min-
dent, sok dolgot tisztességtelennek minősit-
óe, lángolva a láthatásáért. 
~ — Ugyan már, gyerekek, mondta a vér-

szegény asszony, aki nyolc oldalas leveleket 
/okolt irni az urának, csak voltatok már 

bálban! Ott se megy különben. Nagyon ke-
vés a különbség, azt is a nyár számlájára 
kell irni, amikor fesztelenebb az elhatározás, 
meg a gondolat. 

Egy óra felé járt oz idő, ijjedten vették 
észre, milyen késő van. 

— Sose alusszuk ki magunkat. Holnap fá-
radtak leszünk, csúnyák. 

Majd helyrehoz mindent a Balaton vi-
ze, állapította meg egy csepp gyerek-asz-
szony, aki az idén mozdult ki először a vá-
roskájából. 

Zentainé hazamenet, vigyázott rá, hogy 
egynéhány pillanatig magára maradjon Kor-
láthtal. 

— Kihirdettem már a fegyverszünetet, 
azért mégis szeretném, ha elárulna valamit. 
Azt mondta ma este, hogy minden asszony 
sorsa egyforma a férfi kezében. Legföljebb 
nnnyi a különbség, bogy oz egyik elbolondi-
tásához félév kell, a másikéhoz elég negy-
vennyolc óra. 

•— Néha oz is sok. 
— Helyes, megértettem. Már most nagyon 

I 
H U N Y A O Y S A N O O R 

szeretném tudni, milyen fejezetekbe soroz 
bc engem? 

— Hogyan tetszik érteni a fejezetet? 
— Hogy mennyi időre taksál? Könnyű fa-

lat vagyok-e, vagy nehéz? 

— Asszonyom, mondtam már, hogy nem 
okos dolog személyes térre vinni a vitákat. 
Az ilyesmit még kevésbbé. Beszélhetünk ál-
talánosságokról annélkül, hogy önmagunkat 
a típusok közé sorozzuk. 

— Ez mind igaz, azért én mégis csak 
kivéncsi asszony vagyok. Hiszen mondjuk; 
hát folyton azt mondjuk, hogy szörnyen is-
merjük önmagunkat, dc ez csak ámítás. 
Hányszor v.gyunk kíváncsiak rá, hogy mi 
megy végbe a lelkünkben és főleg miért? 
Na, legyen kivételesen kedves cs mondja 
meg, mennyi az én időm? 

— Ugyan, kérem . . . 
— Isten bizony nem haragszom meg érte, 

akármi lesz is oz eredmény. Meghallgatom, 
mint egy rajtam kívülállónak a véleményét. 
Szabad a gondolat, én tudom a legjobban, 
mi a lényeg, az igazság! 

Korláth komolyan bosszankodott. 
a- Nem lett volna szabad megengedni, 

hogy ennyire elfajuljon a téma. 

— Nagyon kedves. Jó, hogy még lefek-
vés előtt az eszébe jutott, de mintha egy ki-
csit elkésett volna. Annyi mindent vagdo-
sott együttesen és külön-külön a fejünkhöz! 

— Azt nem kell ugy venni! 
— Édes barátom, tapasztalhatja, hogy rem 

vettük, különben már régen nem beszélnénk. 
Maga művész, hát szeszélyes is, többet meg-
enged magának, mint más, mi pedig többet 
eltűrünk. Megértőek vagyunk! — ezt igy 
szokás mondani. Nagyon megértő akarok 
lenni most is, azért faggatom. Nos? Kapok 
választ? 

— Ha belemennék is a tréfába, akkor se 
lehetné azt ilyen hirtelen megmondani. 

— Miért ne? Maguknál az csak egy pilla-
nat. Aki ennyire asszonyismerő! Csak végig-
mustrálják és máris tisztában vannak min-
dennel. 

Korláth kényszeredetten felnevetett 
— Tudja-e, mi jutott most az eszembe? 

Volt egy barátom, aki szerette a matema-
tikusokat ugratni. Hogy mik azok oz ará-
nyok, milyenek. Egy ló, mondta, bizonyos 
távolságra elhúz egy kocsit egy óra alatt. 
Két ló. o munkamegosztás elve alapján fél-
éin alatt teheti meg azt az utat. A leg-
érdekesebb azonban a nyolc ló munkáin. 
Azoknak nreg se kell mozdulniuk, már el-
élték n célt. 

— Mire alkalmazza ezt? 
— Részint az emberi természetre, részint 

a lóerőre. Ápol uz ember néha egy szál 
gy.önge virágszálat,. széltől is óvia, annyira ' 
becsesnek tartiu, hozzá nem nyúlna, csak a 

tekintetével cirógatja, aztán jön a barom ét 
egy-kettőre lelegeli. Neki nem féltett szent-
ség ez, hanem táplálék. Az a legszomorúbb 
benne, hogy esetleg a virág is ugy akarja. 
Magok is igy vannak. Sziklaszilárd talapza-
tokat ingatott már meg egy váratlan szél, 
nem is a legerősebb. Pedig addig a legva-
dabb viharok ugy suhantak el fölötte, hogy 
nem érinthették. Maga nem tetszik nekem, 

— bocsánat, ne vegye a profán értelmét, 
csak azt akartam vele mondani, hogy nem 
udvarolok, ncm ismerem annyira, hát tréfá-
ból se minősíthetek. 

Zentainé kacérkodva fordult a festő felé. 
— Hogy nem udvarol, az elég ncm szép. 

Hogy nem tetszem, az neveletlenség. Nem 
is tudom, miért van ez a sok miért? Tegyük 
fel azonban, hogy ugy volna minden, aho-
gyan nincs, — mennyi az időm? Ne okos-
kodjon már, ismerheti annyira az asszony-
természetet, hogy ncm enged abból, amit 
egyszer a fejébe vett. Kíváncsi vagyok. Tu-
dom, hogy ez bűn a maga szemében, dc elég 
általános tulajdonság ahhoz, hogy elvisel-

hessem az ódiumát. Egyszóval? Na, ne le-
gyen már olyan utálatos. Itt vagyok, depu-
táljon fel. Most fordulok a harmincadik 
évembe. Megvallom becsülettel, csak no 
árulja el uz asszonyoknak. A magasságom 
százhatvankettő, a súlyom ötvenöt, gyerekem 

— sajnos — még nem volt, az uram negy-
ven éevs, atléta, áldott jó szelídség, én egy 
kicsit hárpia vagyok, szeretem az életet, 
az ismerőseim csinosnak tartanak s azt me-
sélik, hogy néha hát ördög bújik belém. 
Mondja már, vagy nem mondja? Mennyi ez 
időm? 

(Folytatjuk), 

D i ó b é l 
csemegeáru, mandula, massela , minden 

mennyiségben 

Cc i b l í c n ó I legolcsóbb áron vehet. 
O I n U 5 II d I Tissa La jos körut 53. ss. 

Szeged sz_ kir. város gazdasági hivatalától. 
1193—938. gli. szám. 

Halászati jog bérbeadási és 
Nádtermés eladási hirdetmény 

Közhírré tesszük, hogy a Nagyszcksósi-tó halá-

szali jogát és ez évi nádtermését a helyszínen, 

Pupp János tanyája mellett 

1938. évi október hó 7-én, pénteken délután 

fél 1 órakor 

fogjuk bérbe, illetve eladni. 
Szeged, 1938. cvi szeptember hó 10-én, 

A városi gazdasági hivatal. 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
SZEGED, CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 

Élelmiszerek 
Mazsola, 10 deka —.14 

Mézescsók, 10 deka —.18 

Savanyu, vagy crös, vagy mez cukorka, 

10 deka —.18 

Töltölt nápolyi, 10 deka —.20 

Kavics drazsé, 10 deka —.22 

Karamella cukorka, 18 drb —.24 

Kövér trappista sajt, 10 deka j —.24 

Getec cukorba, 10 deka ' —.24 

Likőr vagy rum cssencia, 1 üvej —.24 

Köménymag, 10 deka —.24 

Szemes vagy törött bors, 4 dkg —.24 

Füstölt sajt, 10 deka «—.28 

Vegyes teasütemény, 10 deka —.28 

Dióbél. 10 deka —.39 

SzadeJa' paszta, 1 tubus —239 

Mogyoróból, 10 deka —.47 

Figaró b'okk sajt, kg —.52 

ömlesztett sajt, 1 dobozban 6 drb —.57 



Vasárnap, 1938. szeptember 25. D ÉL M A G y A R O R S Z A G 1 5 

Keresztrejtvények 

Megfejtésül a teljesen kitöltött rejtvény küldendő he. 

Készítette; R. 0. 

Vízszintes sor ok: 

1 Bizonyos testek sugárzása. 13. A telefon fel-
találója. 14. Idegen összetelt magánhangzó, 15. 
Nagy ázsiai tó. 17. Semmi nincs enélkül, 19. Rossz 
tanulóval teszi a tanára.. 20. Város Észak-Afri-
kában, 22. Ur angol róviditése, 23. Görög betű. 
24 Noé fia. 26. Vizi növény, 27. Divatos nöi név. 
28 Him. 29. Férfi név rö> idités, 31. Enélkül min-
den feldől, 84 Görög nntbológiai alak. 36. Virág 
része, 38 Mindnyájunknak van. 40. Kevés ember 
az. 41 Aki sokmindenhez ért, 44. Pctroleuinforrá-
sairól nevezetes ázsiai város, 47. Sokat teszi pél-
dául a levélhordó, 49. Óegyiptomi város. 52. Fe-
hérmegyei község, 54. Férfinév. 55. Amit most 
csinálok, az is az, 56. Norvég író. 57. Csendes né-
metül, €0- Nöi név idegenes beeézéssel, 63. Sport-
osrköz, 65. Ilyen lap is van. 67. Francia névelő. 
68. üsi magyar keresztnév, 71. Jó. ba valakinek 
erre jár az esze, 73. Arab törzs. 75. Voll nagy 
szegedi szálló belühibával. 77. Auiig Jő,addig jár, 
78. ócska kocsi, 79. Furóiaai nép, 80. Ncm ká-
posztáié van benne, 81. Elektromos mértékegy-
ség, 84. Valakinek a felesése. 86. Ila meglöknek, 
ez.t mondod, 87. Nem mindenki karosszéke, 89. 

Románul igen. 90. Előkelő római ruhája, 92. 
Egyik legnagyobb olasz zeneköltő 

Függőleges porok: 

2. Kereskedelmi kifejezés, 3. Idegen névelő, 4 
Nöi név, 5. Állati lakás, 6. Végtag, 7. Téli ital, 8. 
Igenévképző, 9. Még . . . ja sem marad, 10. Ilyen 
a torok, JJ. Hamis, 42. Egyik orosz óriás, 16. Nagy 
francia iró, 18. Éjjeli 12 óra, 20. Helyhatározó, 21-
A király alattvalói, 23. Levesfajta, 25 Igy kezdőd-
nek a királyi rendeleiek, 28. Régi pénzegységünk 
rövidítése, 30. Kétkerekű kocsi, 32 Katona teszi 
a háborúban, 33. Római pénz, 35. ÁJIalj lakás, 37. 
Ellentétes kötőszó, 39. Erdőben is van, 41. Mikor 
nem kotyog a korsó, 42. Indiai szent férfi, 43. 
Formaizlés, 44. Török rang. 45. Mérő, 46. Ilyen 
az őszi hangulat, 48 Jótett. 50. Kis foIvóvíz, 51. 
Falusi bácsi, 53. Bőg. .">8. Hideg van. 59. A ma-
gyar ember szereti, 61. Férfi sorsa. 62 Kina és 
Japán terménye. 64. Dunai mellékfolyó, 65. Vér-
odénv, 66. A Balaton is az, 67, Az őserdő kúszó-
növénye. 69. A csont orvosi neve, 70. Egy elsza-
kított megyénk, 71. Maró anyag, 72. Buda pestkör-
nyéki község, 73. Ez ég a lámpában, 71. Főúri 
rang, 80. Minden kor cz. 82. Nem ide, 83. A Dél-
magyar is az. 85. A csillag fénye is az. 87. Sze-
mélynévmás, 88. Indulatszó, 90. A levél óimét 
rendszerint így kezdik, 91. A nemet levelet igy 
kezdik. 

A legkeBlemesebb és 
l e g o l c s ó b b ősz i 
szórakozás: a könyv 

Délmagyarorssság 
KölcsönKönyvíár 
Telefon 13-Oö. Aradi ucca 8 

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

Plescljc 
a i ö r c g a p f á n a k , 

•ki annak idején még tüzelőszert 

faló kályhákat használt, hogy az ön 

lakásába beállított Ízléses kivitelű 

Gyöngykályha milyen meleget áraszt 

a legolcsóbb szénfajta, a gyöngyszén 

hasA.álalu mellett. A sok kifogás, pa-

nasz elmarad, a szeszélyes és téli idő-

járásban egyenletes meleget áraszt a 

Gyöngykályha, kezelése kényelmes, 

egyszerű. Nagy megtakarítás érhető 

el. Cserépkályhájába is beépíthető a 

hasonló rendszerű Gyöngy előtét. — 

Gyártja: Magyar Radiátorgyár RT, 

Budapest, Városi üzlet: VI András-

sy ut 13. Kapható minden jobb vas-

kereskedőnél. 

K a p h a l ó : 

Bruckner Testvérek 
v a s i i z l c l é b e n , 

K o s s u t h L a j o s s u g á r u l 1. 

G y ó g y f o r r á s s a l s z e m b e n 

A megfejtők névsora 
Mindakc trejtvénvt helyesen fejtették meg: Am-

rus Ferenc, Bobury Bcla, Bcrger Kornélia, dr. 

Boros Dezső, Bach Ottóné, Balogh Gjórgy, Csí-

kos Jcnöné, Cseb Matyi. dr. Erdélyi István, özv. 

Erseg Györgyné, Fischer Katalin Makó, Feketó 

Mária, Fejér István, Fürst Ferenc, Erisehmann 

Gábor, Fürts Vilma, Horváth György, Hutvyni 

Lajosné, Hódi Mihály, dr. Kuzinann Józsefué, 

Kiss Andor, vitéz Keresztúri Jenő, Kertész Já-

nos, Mészáros Pál, Nemes Mihály, Pulkovits Ká-

roly, I'upp IJoha, Rclkuv Vilma, Prágai János, 

Regös Borbála, Rotlmann Károly, Rózsa József, 

Padó Alice, Singer Mátyás, Schorseh Péter Kis-

telek. Schwarlz Jenő, Sctwartz Pál, Schneer Zsu-

zsa, Stern Richárd, Scprenvi Mária. Steiner Sári, 

•Spéez Lajos, ifj. S'ojkoncszkv Demeter, Szab-i 

István. Szántó Ernő, özv. Szollősi Józsefné, Sze-

keres András, Vermes Vilmosné, özv. Weisz Sá-

máné, AVeisel Samu, Zenlai Antalné, Boros Já-

nos, Bálint Séndorné, Csányi Antal, Elek Jó-

zsefné, Erdélyi Istvánné, Halász Nándor, K ó r * 

Károlyné, Kiss E'cika, Kelemen Ilus. Kónya Sán-

dor, Krausz Dénes, Kalmár Fcrencné, Papdi Jó-

zsef, Pintér Györgyné. Palotás Hona. Rék ay Já-

nos, Róna Istvánné, Itobicsek Ferenc, Schiller 

Rózsi, Sebők Dénesné, Szabados Ferenc, Szántó 

Lajos, Szabó Péter, Stern Jolán, Szabó Rózsi, 

Varga Sándor, Varga Imréné, Weiner Mihály. 

Egyik rejtvényt fejtették meg: Cs3nádi Kata-

lin, Engcl Gézóné, Manhcim Simonné, Mosonyl 

Béla, Polgár Andorné, Szabó Andor. Szél Pétnc. 

Tóth Tibor, Szittner J. 

t-zeged sz. kir. város polgármesterétől. 

ad. 5038—1938. E. sz. 

Hirdetés 
az ut alapi 1939. évi költségvetés közszemlére 

tétejéröl. 

Szeged sz. kir. város törvényhalósági közút ak-

nak 1939 évi építési, kezelési és fenntartási ki-

adásairól, másrészt az érintett kiadások fedezé-

sére szükséges bevételekről megállapított költ-

ségelőirányzatot a közutókról szóló 1890. évi I. 

tc. 22. g-bun foglaltaknak megfelelően a mai nap-

lói számított 15 tjapi időre hivatalomban, Város-

háza I. em. 12. ajtó közszemlére tétettem ki. 

A közigazgatási bizottság ebben a kollségve-

tésben az útadót 12 százalékban állapította meg. 

A költségelőirányzatot a közszemlére tétel ide-

je alatt mindenki megtekintheti s az abban fog-

laltak elleu felszólalhat, a felszólalást a kitcteli 

idő tartamának lejártáig Írásban, hivatalomhoz 

keli benyújtani. 

Rzegcd, 1938 szeptember 24. 

Dr. Pálfy Jézi-W fK>Ijiáfm««1rr 
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Valódi M e r k ú r kerékpárok 
ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely 

!SS!£SiESS3^,^ Oéry Gépáruház 

Szeged FC-Zugló 
a Vasutas-stadionban 
Előjáték: SzVSE-KAC 

A közönség hangulatából arra a megálla-
pításra lehet jutni, hogy vasárnap szép há-
za lesz a Vasutas-stadionban. A közönség 
nagy érdeklődéssel várja u Szeged FC—Zug-
iéi találkozót és ez nz érdeklődés kétségte-
lenül * piros-fehéreknek szól, de mindenki 
kitni szerelné a Nemzeti liga újoncát is, 
amelyről az utóbbi időben jó hirek kerültek 
forgalomba. Az <1 tény, hogy a Szeged FC 
1 mérkőzés favoritja, mert jobb futballisták-
ból áll és mert honi környezetben játszik, 
még nem jelenti „lefutottnak" a meccset. A 
Zugló kisebb képességeit határtalan lelke-

sedéssel igyekszik minden mérkőzésén el-
lensúlyozni és ez többé-kevésbé sikerül is 
reki. liddig főleg uzért sikerült neki két 
pontot szereznie, mert ellenfelei lebecsülték 
s háromgólos előnyöket hozott be. Ebből 
iz következik, hogy a Szeged FC-nek «z 

első perctől az utolsóig lelkesen kell küz-
lenie és ebben az esetben nagyobb képes-
ege révén biztosan meg fogja nyerni a 
neccset. > -

A Szeged FC-nek, ezen az úgynevezett 
pontszerző mérkőzésen, mar csnk azért is 
győzni kell, mert előtte feltűnően sok pont-
tól, .3 ponttal, vezetnek a csapatok és mö-
götte erősen tömörül a tabella. Ugyanannyi 
pontja van, de gyengébb gólaránya a szol-
nokiaknak és nz Elektromosnak és mindösz-
sze egy ponttal előzi meg a többi mögötte 
illó csapatot az eredmény nélküli Bocskai 
kivételével. Győzni kell, mert nem szabad 
még a szezon elején sem olyan helyzetbe 
kerülnie a szegedi csapatnak, amely esetleg 
elkedvetlenedésre adna okot a közönség 
l őrében. A közönség elvárja a Szeged FC-
től, hogy a Nemzeti liga másik újoncával 
szemben jóvá teszi a salgótarjáni hihet mór 
csak azért is, mert igv nyugodtabban fog 
majd a „nagycsapatok" ellen is szerepelni. 

- - Remélem - mondotta Murkovics Szi-
lárd, a Szeged FC ügyvezető-elnöke —, 
hogy Tóth pótolni tudia a kapuban Pálinkást, 

Riesz is rendelkezésre fog álllni és Szilassy 
kijátsza azt a formáját, amelyet tőle a trénin-
geken láttunk. Az a véleményem, hogy re-
ális körülmények közölt nent lehet elveszte-
ni a mérkőzést, a futballistáknak azonban 
játszani kell, a tudásukon kivül lelkesedést 
i' be kell vinniök a küzdelembe. Azért, mert 
a Zugló aiuatőrcsapul és mert újonc, nem 
lehet lebecsülni. 

A Zuglóban szombatra végre összehozták 
a csapatot, mert jelentkezett Princz, aki már 
régen nem szerepelt az, együttesben. Ilyen 
körülmények között Erdész marad ki oz 
együttesből, amely vasárnap reggel indul 
Szegedre. A Zugló azért nem jöhetett már 
szombaton meg Szegedre, mert ezen a na-
jion több futballistája cégmérkőzésen vett 
részt. A zuglóiakat több drukker elkíséri a 
játékra. 

Az érdeklődéssel várt mérkőzést, amely 
délután 3 órakor kezdődik a Vasutas-stadi-
onban, Gombos vezeti cs arra a ket együt-
tes ebben az összetételben áll ki: 

Szeged FC: Tóth—Szójka, Riesz (Kovács) 
— Marosi, Baróti, Bertók—•Bognár, Harango-
zó, Lukács, Szilassy, Nagy. 

Zugló: Sárpátki Deli II., Ferenczy—Hor-
váth, Kapocsi, Békefi—Márton, Rácz, Princz, 
Fekecs HL, Fekecs II. 

A Nemzeti ligabajnoki mérkőzés előtt, 
délután I órai kezdettel a 

Vasutas—KAC 

amatőrbajnoki meccset rendezik meg. Ezt 
megelőzően, délelőtt II órakor a Vasutas — 
Postás másodosztályú bajnoki, délelőtt 9 
órakor a Vasutas—Postás ifjúsági bajnoki 
játék keiül eldöntésre. 

A S/eunl FC tisztnjitnsa. A Szegőd FC vasár-
nap délelőtt 10 órakor a Hungária-szálló emeleti 
termében tartja tneg tisztújító közgyűlését. A 
közgyűlés sima lefolyásúnak ígérkezik és azon 
minden bizonnyal 1 hivatalos lista fog győzni-

ró. 

Párat lan Heduezménu a Dfitmanuarorszán olyas űlnah 
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű 

ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA 
V I . P O D M A N I C Z K Y U C C A 8. SZ 

.gazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos 
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóviz, köz-
ponti fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos ked-
vezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet o Délmngvoroiszóg kiadóhivatal? 

di jiuciilcscn borsóit olvasói rendelkezéséi c-

Vasárnap délelőtt : 
atlétikai staféta- és csapat-
bajnokságok a Hunyadi-téri 

sporttelepen 
Vasárnap kerül sor az idei utolsó atlétikai 

bajnoki küzdelemre és sajnálattal állapítjuk meg, 

hogy *az alszövetsógcn kivül az egyesületek nem-

igen rendeztek küzdelmeket. Az olszövelség utol-

só bajnoki küzdelmet a Hunyadi-téri sporttelepen 

bonyolitja le és kétségtelenül ez lesz az idei leg-

érdekesebb verseny. likkor bonyolítják le ugyau-

is a szenior staféta- és csapatbajnoki számokat. 

A küzdelmekben az összes számottevő déli kerü-

leti egyesületek résztvesznek és valószínűleg né-

hány bajnokságot a vidékiek szereznek me& 

Kétségtelenül érdekesebbé teszi a küzdelmet 

az, hogy ennek: keretében rendezik meg az elma-

radt három bajnoki számot; a magasugrást, u 

diszkoszvetés! és a hármasugrást. 

A verseny délelőtt 10 órakor kezdődig 

Divatöltöny 
Egyenruha 
Cserkészfelszerelés 

legelőnyösebben beszezezhotő 

Bujdosé szibtr.:yenruUa-
Szeged, Feketosas ucca 15 száűs 

Tartaiékosan áll ki a SzflK 
Salgótarjánban az SBTC ellen 

A SzAK — mint jelentettük — azzal a kérés-

sel fordult a Nemzeti liga elnökségéhez, hogy u i 

SBTC elleni meccsét egy héttel halassza el, mert 

több játékosa nem állhat rendelkezésére. A SzAK 

a beadványban azt is közölte, abban az esetben, 

ha játékosai rendelkezésére- állhatnak, lejátsza a 

meccset. 

A Nemzeti liga elnöksége tegnap foglalkozott 

a SzAK kérelmével és azt elutasította, fi- chita-

silást azonban szerencsére felkészülten várta a 

SzAK. Prágay Ferenc intéző közölte, hogy a osa-

pat rendelkezésérc áll Károlyi, I'olyák II. cs Al-

bert, akiknek szereplése még pénteken is bizony-

talan volt. Igy is tartalékosai) kénytelen kiállani 

a SzAK az SBTC ellen, mert Földesi, a center 

a WMFC ellen olyan komolyan sérült meg, hogy 

vasárnapi játékáról nem lehet szó és tartalék 

Károlyi is, aki Bokort fogji helyettesíteni a ka-

puban. Földesi helyett Kovács IV. fog szerepelni, 

11 gy, hogy Solymár lesz a középcsatár és a tar-

talék a jobbösszekötő, lehetséges azonban az is, 

hogy Solt lesz a jobbösszekötő cs ebben az eset-

ben Kovács IV. játszik a jobbszélen. Sajtosnak' 

kellett volna játszani Földesi helyett Salgótarján-

ban, de az igazolása még mindig nem érkezett 

meg Szegedre. Ilyen körülmények között a SzAK 

igy áll ki az SBTC ellen: 

Károlyi—Polyák I I , Rózsa—Bariba, llujdu, 

Hortelcndy—Solt (Kovács IV.), Kovács IV. (Solt), 

Solymár, Albert, Török. 

Az SBTC összeállítása ez: $zabó—Budai, Tí-

már—Takács III . , Takács IV., Mátrai—Balázs, 

Lukács II., Jenőíi, Laczkó, Bálori. 

A mérkőzésnek a salgótarjáni csapat a favorit-

ja, mert kompletten áll ki a játékra cs mert ott-

hon veszi fel a küzdelmet a bajnoki pontokért, 

Azzal a lelkesedéssel, amellyel a WMFC ellem 

játszott a SzAK, tisztességes eredményt érhet cL 

Ha kompletten állhatott volna ki j szegedi csa-

pat a mérkőzésre, az esélyek az SBTC javára 

erősen lecsökkentek volna. 

A SzAK szombaton délután elutazott Salgótar-

jánba. 
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A Felsöípar és a Baross 
biztosan, a Tanítóképző nehezen 
győzött a KISOK futball startján 

Szombaton délután rendezlek meg a 
KISOK-futballbajnokság első fordulóját, 
amelynek talán az a meglepetése, liogv a 
Baross fölényesen nyert a Felsőkereskedelmi 
ellen. Eredmények: 

Baross—Felsőkereskedelmi 3:0 (1:0). 

A' gimnazisták jól játszottak és megérde-
melten nyerték meg még ebben az aránvban 
is a meccset. A gólokat Kenderessy lőtte. 
Farkas jó biró volt. 

Tanítóképző—Tunyogby 2:1 (0:1). 

Csak nagy küzdelem után, némi szeren-
csével győzött a tanitóképezdei együttes a 
derbi jeílegü mérkőzésen. A gólokat Elekes, 
Kovács, illetve Ilámory lőtték. Dr. Magyar 
hibátlanul vezette a meccset. 

Felsőipar—Klauzál 5:0 (2:0) 

Végig fölényesen játszva reálisan nvert az 
ipariskolás együttes Borbély TI. (2), Borbély 
I., Márton és Kiss góljaival. Jódal bíráskodá-
sával meg voll elégedve a két fél. 

-oOo— 

Országúti kerékpárosverseny 
A vaskerekesek és a hölgyek ismét starthoz 

állnak 

Kétségtelenül a legeredményesebben dolgoró 

ószövetségek közé tartozik az MKSz déli kerü-

lete, amely úgyszólván alig hagyott ki vasárna-

pot verseny nélkül; egymásután bonyolította le 

az érdekesebbnél-érdekesebb küzdelmeket és va-

sárnap ismét versenyzésre szólítja fel a kitűnő 

déli kerületi gárdát. Az alszövefség vasárnap is-

mét 170 kilóméteres országúti versenyt rendez 

mind az öt kategória részére, de ezúttal is sor 

kerül az ifjúságiak küzdelmére is. Starthoz áll-

nak a hölgyek és a vaskerekegek. 

A start és a cél a Legyes-esárdánál lesz. In-

nen indítják el reggel 7 és egynegyed S óra kö-

zött az összes versenyzőket, akik 170 kilómétert 

futnak és a 90 kilométeres versenyre startoló if-

júságiakat. A hölgyek startjára délelőtt 10 órakor 

kerül sor, mig a vaskerekesek délelőtt fél I I óra-

kor a városháza előtt gyülekeznek és Zsótér Nán-

dor vezetésével háromnegyed 11 órakor indulnak 

el 25 kilóméteres versenyükre. A hölgyek ver-

senytávját 10 kilométer és a helyszínen nevezhet-

nek a küzdelemre. 

A föversenyzők célbafutását délelőtt fel 11 

és 11 óra között várják. 

fomheld siker! 

minisztériumot! 
TerdzhOruii színpad 
Tel.: 120-S17. Kezűele: VtlO órakor 

Vasár- és ünnepnap délutáni előadási 
5 órakor. 

UJonan átalakittott 
az őszi és téli r uháza t i c ikkek árus í tását megke zd t ü k . 

Blau Ignátz 
férfi és női ruhák áruháza KELEMEN-UCCA 3, 

a legnagyobb és Iegválasztékosc' i> raktár az összes ruházati cikkekben. 

NÖI, FÉRFI, LEÁNY és FIU RUHÁK, kabátok, bundák, iskolaruhák, Bocskay kabátok 

a legnagyobb választékban. 

MEGBIZHATÓ ÁRU I Szolid kiszolgálási OLCSÓ ÁRAK! 

Külön női osztály. Tekintse meg áras kirakatainkat. 

Az amatárbajnokság 
A szegedi alosztályban ma már csak egy csa-

pat, a KEAC áll veretlenül a tabellán és játéka 

alapján benn" kell keresni az egyik favoritot. Ha 

végignézünk a tabellán, azt látjuk, hogy az első 

három helyet szegedi csapat foglalja el, azután 

egészen a nyolcadik helyig a vidéki együttesek 

sorakoznak fel. A kilencedik helyen áll a Sylvá-

nia. Az SzTK még mindig az utolsóelőtti helyet 

foglalja cl. 

A másodosztályban a nagy konkurrcncia miatt 

meglepetések várhatók, kétségtelen azonban, hogy 

a Móraváros látszik a legjobb csapatnak ebben a 

csoportban. 

A vasárnapi amatörforduló keretében megren-

dezendő 21 mérkőzés közül az elsőosztályuak cso-

portjában Szegeden két mérkőzést bonyolítanak 

10, A 

Vasutas-stadionban, 

a Szeged FC—Zugló ligabajnoki mérkőzés előtt, 

délután 1 órai kezdettel rendezik meg a 

SzVSE—KAC 

találkozót. A játéknak a szegedi csapat i favo-

ritja nemcsak azért, mert itthon veszi fel a küz-

delmet a pontokért, hanem azért is, mert képes-

ségeit tekintve is felette áll ellenfelének. A Vas-

utas az MTK-tól elszenvedett vereségét vasárnap 

akarja kikorrigálni. 

Az elsőosztályu meccs előtt, délelőtt l t órai 

kezdettel bonyolítják le a stadionban a Vasutas 

I I Postás másodosztályú és délelőtt 9 órakor a 

Vasutas— Postás ifjúsági bajnoki mérkőzést. 

A másik szegedi elsőosztályu bajnoki mérkő-

zést a 

Hunyadi-téri sporttelepen 

rendezik' meg. Itt kerül eldöntésre délután fél 11 

órai kezdettel a 

Sylvánia—MTK 

• 

találkozó. A cégcsapat hivei biztosra veszik a 

győzelmet, bár i makói együttes a KEAC .és a 

Vasutas ellen megmutatta, hogy jó formában 

van. A szegedi együttesnek feltétlenül előnyt je-

lent a honi környezet cs már csak azért is for- , 

szirozni fogja a győzelmet, hogy a tabclláu meg-

előzze ellenfelét, amellyel egyforma pontja van, 

de annak jobb a gólarányi . 

Érdeklődésre tarthat számot 

Makón 

a marosparti pályán délután fél 4 órakor meg-

rendezendő 

MAK-Sz . Máv. 

mérkőzés. A mult héteu mind a két csapat súlyos 

vereséget szenvedett; a makói együttes 8, a szen-

tesi 7 gólt kapott az SzTK-tól, illetvo a KEAC-

tól A súlyos vereségeket vasárnap szeretnének 

segíteni. Bár mind a két csapat rosszul játszott 

v.asájyiap. a makóiak talán meg gyengébben, mint 

a szentesiek, a játéknak mégis ők a favoritjai. 

A játékot a délután fél 2 órakor kezdődő MAK 

11.—Móraváros másodosztályú bajnoki mérkőzés 

vezeti be. A Móravárosnak ez lesz az első vi-

déki szereplése a niásodoszlúivban. 

Az SzTK vasárnap Hódmezővásárhelyen ját-

szik a HTVE ellen. A papírforma szerint nincse-

nek győzelmi esélyei a kék-fehéreknek, akik Hód-

mezővásárhelyen eddig sem igen tudlak jó ered-

ményi elérni. Abban az esetben, ha kijáls/.a aa 

SzTK a MAK elleni formáját, akár mind a két 

pontot megszerezheti. 

A KEAC vasárnap Szentesen szerepel. Ellenfe-

le uz SzTE lesz. Reális körülmények között tt-itj 

vcszlhcli el a meccset az egyetemi csapat elbi-

zakodottságra azonban nincsen oka. 

ÁH ez a megállapítás nz IJTC-re is, amely va-

sárnap Kiskunfélegyházára látogat cl. 

Papírforma szerint az UTC biztos győztesnek 

látszik, a KTK azonban pont nélkül van és na-

gyon szeretne már ezen a téren eredményt fel-

mutatni . . . 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szegedi 

SzATE—Piek SC (Szabadság-téri' pálya, délután 

4 órakor), KEAC 1 I . -KPLE (Egy etemi-st idinn, 

délután fél i órakor), Makó: MTK JF— SzFl I ) 

(MTK-pálya, délután 4 órakor), Sándorf.ilva t 

STC—Zrinyi-KAC, Hódmezővásárhely: HTVE II . 

SzAK II. Mindszent: MLE—KiTE. _ Szövetségi 

dijmceesek: KEAC I I I—Zr iny i-KAC II . (Egyele-

tni-stadion, délelőtt fél 11 órakor). SzATE II.—• 

SzTK II. (Szabadság-téri pálya, délután 2 óra-

kor), UTC II .—Móraváros I I . (UTC-pálya, dél-

után fél 1 órakor). — Ifjúsági bajnokság: Sze-

ged: SzAK—SzFIE (SzAK-pályn. délelőtt föl f í 

órakor), Móraváros—SzTK (Cserepes-sori pálya, 

délelőtt fél 11 órakor), SzATE-UTC (Szabad-

ság-téri pálya, délelőtt 8 órakor). 

Az NB és az NBB vasárnapi fordulója. A Sze-
ged FC—Zugló és a SzAK—SBTC mérkőzés ki-
vételével a következő NB és NBB játékok kerül-
nek eldöntésre vasárnap: Nemzrli liga: Ferenc-
város—Hungária (!), 1-höbus—Budafok, Bocskai 
—SSE, Sz. Máv.—Újpest. — NBB Keleli csoport; 
Cs. MOVE—I'ercces, FTC—Törekvés, Diósgyőr— 
WMFC (!), MÁVAG—Reménység, Váci SE— 
Szent lőrine, Mezőtúr—DVSC. Nyugati-csoport; 

Pécs—Tokod, BESzKRT—PTSC, Haladás Sop-
ron, Tatabánya—Albe Bcgia, Erzsébet—Rákoske-
resztúr, Postás—UTE, Vasas—ETO. A mérkőzé-
sek az clőlálló csapatok pályáin kerülnek eldön-
tésre. 

Szegedi sportolók vasárnapja vidéken. A sze-
gedi sportolók közül vasárnap vidéken, (iyiiMu 
szerepelnek az ifjúsági atléták, akik bajnoki ver-
senyen vesznek részt. A Vasutas-atléták közül 
azek', akik nem indulnak a staféta, illetve a csa-
patbajnoki küzdelemben Szegeden, nzok a buda-
pesti versenyen képviselik egyesületüknek szinett. 
A SzVSE céllövői az esztergomi versenyen in-
dulnak cl vasárnap. 

fttttaffásl ciktak 

KARDOS 
V a l é r i a lé r . 
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G Y E R E K V I L A G 
Öss Apó 

Hosszú, lengő rőt szakalla], 

A hálán meg 

Xjándékou nagy batyuval, 

Iti-iino bizony ezer jóval: 

I riss dióval, mogyoróval, 

Kde»-i/es sok bogyóval 

J á r az erdőn minden össze] 

Krdei Apó. 

S elkíséri utján három 

Erdei manó. 

C'sóka, mókus int feléje, 

óz, nyuszi meg ezt kiált ja: 

— Hová mégy hahó] i 

Kedves tisz Apó? 

—000— 

A rádió mep a Morcos 
Kutya 

ügyedül volt Morcos kutyu benn a nagy szobában, 

Szórakozást szimatolt szerte unalmában. 

Meglátta a zsámolyon az uj rádiógépet, 

Nézte-nézte s vágotb hozzá igen furcsa képet. 

Gondolkozott, mit lehetne az uj géppel tenni. 

Ugatott, mert nem mert hozzá egész közel menni. 

I/©szerre esak a bolond gép megszólalt magától. 

Morcos kutya megijedt és 

lunyat-honilok rohant a ,szobából 

- o Q o — 

Mese 
a földalatti orsságról 

i i . 

— Juj Istenkém, mi lehet ez a szörnyűség!? — 

suttogta nagy félelmében és menekülni akart vol-

na, de főidbe ©ökerezett a lába. 

A hatlábu pedig csak ment egyenesen feléje. 

Himbálta nagy fejét és irtózatosan nagy két 

/árvával hadonászott maga előtt. Amint közc-

ebb jutott, látszott már a szája is. Hát cz volt 

i/táit a száj! Olyan nagy volt, liogy nem is kel-

lelt volna egészen kitátani ahhoz, hogy egy olyan 

«is emberkét, mint 'amilyen az elátkozott, elva-

rázsolt gonosz Laci volt, egyszeriben bekaphas-

son. 

Na de mégse történt veszedelem. Amint a kisfiú-

hoz ért rz a félelmetes szörnyeteg, elkezdte Csáp-

jait mozgatni. És csodúlc ,'v*kcpcn a ©erek is 

megérlelte a csápbt-spédet. Először az óriásbogár 

körüljárta a hangyaemberkét, hozzáértette, meg-

lapogatta. Azt hitte, jaj, mindjárt kitátja a szá-

,j it és a félelmetes rágók között láthatatlan mor-

zsává aprítja! 1)0 nem! Hirtelen világosság gyúlt 

a fejében és ő is elkezdte kéi Ogöpp kezét moz-

gatni, uinit a bogár megértett. 

— Ki vagy, mi vagy? — kérdezte csápjaival a 

bogár. 

— £n vagyok az elvarázsolt Laci, akit az er-

dötünder változtatott át bűneiért han©aenibcrró, 

— felelt még mindig kicsit szepegve, dc már 

bátrabban. 

— Nohát akkor bujj h a u i * uz első falevél alá, 

nehogy az a sötét szárnyas felhő rádcsapjon és 

lenyeljen. 

Csakugyan, alig volt a kisfiúnak annyi ideje, 

hogy egy nagy falcvél alá meneküljön a bogár-

barátjáva! együtt, amikor egy óriási sólet vala-

mi lecsapott melléjük és felkapott egv — Laci 

szemében óriáski©'ónak tetsző hernyót és elre-

pült vele. Bizony uz egy édes kis mudár volt, 

amit Laci az ő kicsiségében óriási felhőnek lá-

tott. 

Amint ott kuksolt nagy félelemben a mi kis 

barátunk, az orrát se merve kidsgí i a védelmet 

adó falevél alól, nagy surrogást, zörgést, zize-

gést hall maga körül. Körülnézett és látta ám, 

liogy töméntelen különböző formájú és szinü ret-

tenetes bocárszörnyeleg bujt clö mindenfelől. 

Olyau sokan voltak, hogy egymás he©Tére-hátá-

ra sereglettek cs a tömegük végeláthatatlan 

messzeségig terjedt. Gyülekezésük olyau dübörgő 

lármát okozott, mintha hatalmas buszárseieg 

vágtatott volna csatába. Ez az óriási tömegű bo-

gár egészen körülfonta, ugy, hogy alig volt már 

tőle három-négy hangyalépésnyirc. Az első bo-

szorkányszörnyeteg, amely i f előbb még barát-

kozásra, ismerkedésre került oda melléje és jó-

akaratulug figyelmeztette a madárvcszedelcmrc is, 

hát ez a bogár is a körépre került Lacival együtt 

és sehogyse tudta megérteni az erdő valamennyi 

bogarának ilyen rettenetesen harci gyülekezését 

Bizony, mintha ő is meg lett volna kicsit szep-

penve. Pedig Lacinak ez a bogárpajlása lett 

minden reménysége és bátorsága. 

Amikor a bogárgyürü már szinte teljesen kö-

rülfogta őket, eléjük lépett egy rettenetes Dagy, 

még a Laci bogárpajtásánál is sokkalta* nagyobb 

erdei szarvasbogár. Ennek a szarvasbogárnak 

azonban csak három lába volt és az egyik agan-

csos csápja is hiányzóit. Ugy a hiányzó lábai, 

mint a hiányzó csápja helyén azonban csúnya 

véres seb tátongott. Oda sántikált Laci elé cs 

mennydörgő hangou rivallt rá: 

— Emlékszel-e énrám te bogár©ilkos? Tu-

dod-e, ki vagyok? Hát én va©ok az a szarvas-

bogár, akit tegnap délelőtt itt az erdőszélen kc-

©ctlcniil megkínoztál. Egyenkint tépdested ki a 

lábaimat, darabonkint tördelted lc a csápom. El-

mentem panaszra súlyos sebeimmel az Erdő tün-

déiéhez, aki megparancsolta, hogy most veled is 

ugyanaz történjék, amit te velünk, bogarakkal 

tettél'. 

Iszonyatos zsivaj, lárma keletkezett a sebesült 

szarvasbogár mennydörgő beszédére és az oda-

sereglett rettenetes sok bogár mégközelcbb to-

longott a szerencsétlen elvarázsolt gonosz Laci 

köré. Ekkor látta, hogy bizony az a rengeteg sok 

bogár mind béna, sánta, egyiknek a csápja tö-

lölt íe, másiknak lába hiányzik, harmadiknak 

félszárnya van, negyediknek gombostű áll ki a 

hátából, ötödiknek a szeme van kiszúrva, a ha-

todikat valami furkósbot lapilolla össze és igy 

tovább. Mindegyik bórzaszló sebet hordot és eze-

ket a sebeket a gonosz kisfiú ütötte, szúrta raj-

tuk. 

Amikor azlán a csonka szarvasbogár intésére 

lecsillapodott a visitozás és lárma, ismét igy 

szólt Lacihoz: 

— Hát látod, te gonosz, hogy mit műveltél az 

én bogártestvéreimmel,? Látod a sebeiket és tu-

dod e, hogy azok a sebek reltencteseu fájnak? I la 

látod és ha tudod most már, hát az Erdők Tün-

dére parancsára most veled is u©ana z fog tör' 

tenni, mint amit velünk tettél. Először is bezá-

runk a legsötétebb földalatti börtönbe, oda, ahol 

a legtöbb vakondokszörnyeteg szokott járni. Ila 

szerencséd van és három nap alatt nem esz meg 

valamelyik vakondok, akkor elöcibálunk, kiho-

zunk ismét ide erre a tisztásra és az erdei bo-

gárvilág hóhérjai kitépdesik egyenkint a tc lá-

bad-kezed, kiszúrják a szemed, haladba döfnek 

óriási tüskét, összelapítanak fnrkósbotokkul é>> 

liu akkor is élsz ínég, akkor belehajítunk az erdő 

kellős közepébe. 

A gonosz L jc í ezekre a rettenetes fenyegeté-

sekre ugy megijedt, hogy sirva, jajgatva könyör 

gólt kegyelemért. A zsivajgó, lármázó sebesült 

bogárhad azonban nem adott kegyelmet. Megra-

gadták csonka csápjukkal, véres, kimarjult lába-

ikk il a visongó apró hangyaemberkét, gonosz La-

cit cs máris vonszolták egy szörnyű barlang 

szája felé. Abba a barlangba be is vitték jó mély 

re, fűszálakkal odakötözték cs magára ha©ták a 

vaksötétben. 

Szegény gonosz Laci hatom napig volt ebb o 

az elátkozott sötét barlangban étlen-szomjan és 

sirt, sirt keservesén. Bezzeg megbánta már mm 

den gonoszkodósát. és nagyon sokszor itnádko 

zott n Jóistenhez, hogy bocsássa meg bűneit, 

mert ö soha-soha «em bántja többé ezután sc a 

bogurákttl, se a madarakat, se a virágot a kert 

ben, se u faiombját. Olyan jó liu lesz, hogy soh-

se verekszik a szomszédgycrekckkcl, csak most 

az o©szcr szabaduljon ki a veszedelemből. 

Amikor igy rimánkodik, esedezik a Jóistenhez, 

e©szercsak azt érzi, bogy ebben a szörnyű sö-

tétségben valami nedvesség nyalogatja az arcát. 

Ilút még a lélekzct is elállt benne a rémülettől I 

Meg volt győződve róla, hogy utolsó órája ütött, 

mert itt vau >a vakondok, amely megtalálta és 

most mielőtt fölfuluá, körülnyalogatja kicsit. 

Utolsó fohászt küldött a Jóistenhez, de fohászt 

küldölt szüleihez is, aztán várta a halált, azt, 

hogy a vakondok mingyárt fölfalja. Dc a nyalo-

galást az arcáu ismét érezte és valami nedvea 

orr szelíden megpiszkálta, megturta kicsit, mint-

ha csak ébresztgetni akarná. Amikor Laci azt 

vette észre, liogy bizony senkise akar beleharap-

ni, nekibátorodott és egy icurknpicurkát fölnyi-

totta a szemét- Ekkor, nagy Isten, mit lát? Azt, 

hogy ncm a vakondok nyalogatja, turkálja, ba-

iicmbizony az ő hűséges Bodri kutyája áin, amely 

mingyárt nyiszorogni, majd vakkantani is kez-

dett, hogy látta Laci ébredezését. 

Egyszeriben ismét bátor legény lett a kisfiú-

ból. Hirtelen talpra ugfott, körülnézett és ámul-

va látta, hogy ő bizony . ncm hangyaemberke, 

nincs fűszállal lcláucolva a földalatti vakondok-

lukban, a véres csonka bogárhadnak sincs nyo-

ma semerre, ellenben a Bodri kutya majd meg-

bolondul az örömtől és ugy ugrálgalta körül La-

cit, ugy csóválta a farkát, mint akit nagy bol-

dogság ért. 

Laci lassan-lassan megérezte, hogy mi történt 

vele. Amikor tegnap estefelé a eifratollu mada-

rat az crdőmélycig üldözte, az üldözés fáradal-

maitól lefeküdt a jó puha ©epre és elnyomta az 

álom. Almában látogatta meg őt az Erdők Tün-

dére és álmában büntetlc meg azzal, hogy rá-

küldte a csonka bogárliudat. És bizony Bodrinak 

köszönheti, hogy cltől a szörnyű álomtól meg-

szabadult és most mehet haza szüleihez, ahova 

megintcsak Bodri vezette el. 

Dc a kis gonosz Laci azért mégis okult ettől 

a szörnyű álmától. Hazafelé menet útközben 

szenl fogadalmat tett az Erdők Tündérének, hogy 

soha löbbő bogarat ncm bánt, madarat ncm pa-

rillyáz, virágot, Taágat ncm bunkóz szét. Hogy 

ezután mindig-raindig jó ©erek lesz. Fogadal-

mát bc is tartotta. I © lelt a gonosz Laciból a 

legjobb kisfiú a világon. 

— o o o — 

Rejtvény verseny 

Második sorosai 
i. 

KIS KERESZTREJTVÉNY 

i 

í- Nyáron sok a virágja. 

2. Minden ilyen dicséri uz Urat 

3. Fe©ver. 

PÓTOLJATOK A KEZDŐBETŰKET 

...stván, ...intőn, ...aresi, ... iga, ...aci, . . . ladár 

A hiányzó betűk összeolvasva a tudomány kis 

házát jelentik. 

—oOo— 
A gyermekrejivény megfejtői 

Mindhárom rejtvényt helyesen fejtették meg: 

Ausch Ede, Gsászi Sanyik a, Csiszár Irén cs Mag-

da, Engclsmanu Editke, Horváth Ibolya, Kandiba 

Agi, Kandiba István, Könyvcsi Judicu, Major 

Lujza, Neu Odettc, ördög András, ifj. Petkov 

Dundi, Slolcz Jutka, Spitzer Rózsi, Suli Márta, 

Winkler Ágnes, Zentei Gyula, Fischer Ducy, • Gé-

mes Magdi .Yárudi Péter, László Zsuzsa, Löwi 

I lonki, Takács Jucika.* .V. w .. . 

Két rejtvényt fetjetti-k meg: Csóli Éva, JMnso-

tryi .Edit, Simor Mária, Sztpjkoncszkn Erzsébet, 

X adászé . Jolánk j. 
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RÁDIÓ 
Vasárnap, szeptember 25 

BUDAPEST L 

k: EgyUíti ének és szentbeszéd a görög kato-
likus templomból. 9.15: Hirek. 10: Református is-
tentisztelet. l l : Róm. kai. egyházi ének és szent-
beszéd. 1220: Pontos időjelzés, időjárás. 12.36: 
Operaházi zenekar. 13.05: Viiághiradó. H : Hang-
lemezek. 15: Időszerű gazdasági tanácsadó. 15.45; 
A sokgyermekes szegény magyar anyák orszá-
gos iszent István tiuotthona kiházasitási ünnepe. 
10.30: Kétzongorás műsor. 17.15: Közművelődési 
előadássorozat. 17.45: Cigányzene. 18.20: A rádió 
szalonzenekara. 19: A felvidéki magyarság. "Elő-
adás. 19.30: Ének zongorakísérettel. 20: (Sport-
eredmények. 20.10: Texasi vakáció. Hangjáték. 22 
ára 05: Hirek, időjárás. 22.25: Jazz zene. 23.25: 
fazz-zene. 

BUDAPEST I I . 

11.15: Haglemezek. 15: Szalonzenekar. 17.10: 
Cigányzene. 18.30: Az igazságos munkabér. Elő-
«dás. 1905: A rádió szalonzenekara. 19.30: Cip-

rip kisasszony elindul. Előadás Blaha Lujzáról. 
20.10: Hirek, lóversenyeredmények. 20.35: Cigány-
zene. 21.10: Idöjárásjcleittcs. 

KÜLFÖLD . 

Bécs. 22.30: Tánczene dalokkal. Berlin. 19 
óra 20: Lemezek. Boroszló. 21: Kamarazene. 
Bukarest. 22.15: Tánclcmczek. Dcutschland-
sendcr. 20.10: Nagy rádiózenekar. Droitwich. 
22.06: Dcbussy-dalok. Firenze. 21.15: Dalcgy-
veteg. Frankfurt. 20.35: Goclz: A makrancos 
hölgy, opera. Hamburg. 18.45: Tánczene. 
Köln. 20.10: Résztelek operákból. Königsberg. 
20.10: Nagy rádiózenekar. London Reg. 22 
óra 05: Szalóunyoleas. Milánó. 21: Tarka da-
los, zenés est. Prága. 22-35: Tánczene. Róini . 
21: Beethoven: Fidelio, opera. Stockholm. 21: 
Strauss János-lemezek. Strassburg. 23: Tánc-
zene. Varsó. 22.30: Tánczene. 

s r e p i e m b e r 2 6 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
1.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 13: Déli ha-
rangeZó, idöjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13.20: Idő-
|etzés. időjárásjelentés 1440: Hirek, étrend, élei-
miezerárak. 16.45: Időjelzés, idöjárásjelentés. 

BUDAPEST L 
1205: A rendőrség fúvószenekar*. 13.30: Ci-

gányzene. 16.15: Diákfélóra. 17: Szalonötös. 17.50: 
A hétfalusi csángók. Felolvasás. 18.30: Dalárda. 
19.20: Hanglemezek. 20.10: Mit Ígértek a csehek 
a világnak 1919-ben. Előadás. 20.10: Hirek. 21: 
Operaházi zenekar. 22: ' Idöjárásjelentés. 22.05: 
llorthy Miklós a cs. és kir. Haditengerészeti Aka-
démia növendéke. 22.15: Tánclcmczck. 23.10: Ci-
gányzene. 

BUDAPEST IT. 
19: Versek. 19.30: Német nyelvoktatás. 20: Hi-

tek. 20.25: Zsögöa Lenge énekel zongorakíséret-
tel. 20.55: Hanglemezek. 

KÜLFÖLD . 

Bécs. 24: Verdi: Falstaff, opera. Belgrád. 
2215: Tánczene. Berlin. 19: Tarka lemezek. 
Bukarest 21.15: Vendéglői zene. Deulschland-
srnder. 23: Szórakoztató zene. Proitwih. 23 
óra 15: Tánczene. Hamburg. 22.30: Brémai 
városi muzsikusok. Kassa. 17.40: Magvar da-
lok. Köln. 22.30: Könnyű és tánczene. London 
Reg. 21.10: Revü dalok. Milánó. 21: Pietri: 
Dorctta, opera, l 'rága. 19.25: Szalónnégycs. 
Róma. 23.15: Tánczene. Stockholm. 20.30: Rá-
diózenrkar. Strassburg. 19.50: Lemezek. 
Stuttgart. 24: Verdi: Falstaff, háromfelvpná-
sos opera. Varsó. 1930; Könnyű és tánczene 
dalokkal. 

Bundáiét, szőrméiét 
legújabb divat szerint alakíttatni akarjg, fordul-

jon bizalommal 

/üli György szűcshöz 
Vidra ucca 6. Minden szakmába vagó munkát 

po ítosan, jutányosán végez! 

apróhírtícfójck 
Bor, run, likőr, 
konvak"szeizáru 

l e g o l c s ó b b 

SchwQrczndi, 
Dugonics tér 3. 

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

B u L o w x o t i : 

ELEGÁNS 
különbejáratu butoro 
zott szoba fürdőszoba 
használattal kiadó — 
Klauzál tér 5, I. cm. 1. 
ajtó. 

Különbejáratu butoi o-
zott szoba fürdőszoba-
használattal állandó la-
kónak kiadó. Madách 
u 8, II. cm. bal. 

Bútorozott szoba fürdő 
szoba használattal ki-
adó. Vásárhelyi sugár-
ut 10. 

Lgy magányos nőnek 
egy kis szoba kiadó-
Hulláin u. 4. 

Kertes villában magá-
nyosnak kiadó szoba, 
Üvegezett verandával, 
kamrával, bid Vő/elé-
ben. Újszeged, Kállay 
u 15. 

Különbejáratu bútoro-
zott szoba fürdöszob i-
használattal kiadó. Ki-
gyó u. 2- Érdeklődni a 
házfelügyelőnél. 

Egy bútorozott szoba 
kiadó. Újszeged, Jati-
kovics u 2. 

Elegánsan bútorozott 
szoba fürdőszoba hasz-
nálattal 1 vagy 2 sze-
mélynek kiadó. Aradi 
ucca 5, I. 4. 

Csinosan bútorozott 
szoba azonnal kiadó. 
Kossuth Lajos sugárut 
10, I. 3. 

1 E l l á t á s I 
URI LEÁNYOKNAK 
uri hölgyeknek teljes 
ellátás havi P 56.- el-
látás nélkül lakás 18 
pengő. Budapest. Teréz 
körut 18. TIT. 1. Rákóczi 
ut 59. TIT 2 József kör-
út 55, I I . 8. Szent Ist-
ván körű* l , I I I . 5 — 
Telefonszám 14-25 70. 

1 - 2 D IAKLEANYKÁT 
családtagként elvállal 
Lázár Autalné, Buda-
pest. Damjanich ucca 38 
IV 4. Iskolák közrlé-
bcn. 322 

Aki ncm tudja, bogy a 

iegizlctescbb cs olcsóbb 

bázikosztot 

DEÁKNÉ 

adja, az győződjön 

meg. Kihctedásra is. 

Feketesas ucca 11. Bér-

ház mögött. 

Fiatalember kosztoshe-
lyet keres Könnyű háTi-
koszt jc igéié 

MEGOSZTANÁM 
modem kétszobás, für-
dőszobás lakásomat — 
gyermektelen házaspár-
ral, igénytelen ellátá-
som ellenében. Kölcsey 
ucca 10, I I 12. 

Nyugdíjas férfit vagy 
nőt vállalok jó otthon 
és bánsámódban része-
sül Báró Jósika u. 43. 
sz. földszint 1 ajtó. 

m 
Tisza Lajos körut 38, 
II emelet 4—5 szobás 
komfortos lakás novem-
ber 1-rc kiadó. Tuda-
kozódni ugyanott. 

Keresek nagykörúton 
belül 2 V3gy 1 szobás, 
előszobás, konyhás — 
tiszta lakást nov. else-
jére. Ajánlatokat Csak-
is fcregmentes jeligére 
a kiadóba kérem. 

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

Istálló 4 és 7 lóra ki-
adó Pulc u. 23. 

Belvárosban I I . cm. 4 
uccai szobás komfortos 
napsugaras saroklakás 
november 1-rc kiadó. 
Vidra u. 2. 

Műhely, esetleg raktár-
nak november 1 re ki-
adó Báró Jósika ucca 
21 szám. 

Sarok üzlethelyiség — 
volt élelmiszerüzlet ki-
adó. Kossuth u. 19. 

Négy öt szobás kom-
fortos lakás és ugyan-
ott raktárt keresek. — 
Mars tér környékén. 
Ajánlatok Május 1 jel-
igére kiadóba. 

Modern 2 szobás ud-
vari lakás méltányos 
bérét nov. l-re kiadó. 
Tisza Lajos körut 66. 

Egy különbejáratu uc-
cai szoba üresen kiadó 
oki. l-re. Árpád-tér 5, 
jobbra. 

Üzlethelyiség, emeleten 
kétszonás lakás kiadó 
azonnalra. Római kör-
út 22. 

Magányos hivatalnok 
október vagy november 
l-re olcsóbb kislakást 
vagy tágas üres szobát 
keres. Ábrahám J . — 
Hétvezér u. 56. 

KERESEK 
AZONNAERÁ 

2 vagy 3 szobás kom-
fortos lakást. Levelet 
Sürgős jeligére. 

Kiadó kétszobás emclo-
tes erkélves lakás azon 
nalra. Sziliért sugarút 
18. szám. 

Egy uccai és egv udva-
ri 3 szobás modern la-
kás november 1-rc kl-
idó. Báró Jósika urca 
2S_s z. 

Megbízható szobaleányt 
keresek. Dr. Baracs — 
Zrinvi u. e 

Lakás Szent .Ferenc "u. 
8 sz. házban 3—4 szo-
bás lakás kiadó ru-
vember l-re. 

Különbejáratu szob3 
kiadó és kvártély. Pol-
gár ucca 5. Pressbur-
6cr-

Egysz.oba. konyha, — 
spejz lakás kiadó no-
vember l-re. Wi m.ner 
Fülöp íj. 21, emelet. 

6x12 ni. helyiség mű-
hely vagy raktárnak 
olcsón kiadó. 125x250 
kétszárnyú tömör ajtók 
eladók. Madách u. tő. 

Egy szoba, fürdőszo-
bás lakás Szilágvi u. 
1 sz. alatt kiadó. Tuda-
kozódni a házfelügye-
lőnél. 

v * 
Nyugdíjas csendőr vagy 
rendőr gyermektelen 

házaspárt házfelügyelő-
nek felveszek. Jelentke-
zés hétfőn: Csala, Zri-
nyi u. 4— 

Kereskedelmi képcsité-
sij, irodai gyakorlattal 
rendelkező szépirásu — 
keresztény fiatalember 
október í-rc elhelyez-
kedést keres nagyválla-
latoknál. Megkeresése-

ket — Keresztény jel-
igére kerek. 

Közelre, 
távolra 

4 ssemUvag! 
1 „Blfokál" 

L I E B M A N N 
K f l f m r o u r ( a u 

Intelligens gyorsgépiró 
pénztárkezelő kisasz -

szonyt felveszünk. Aján 
latokat Ipar jeligérc a 
kiadóba. 

I R O D A I _ 

TISZTVISELŐT 
azonnali belépésre fel-
veszünk. Fenyő Testv. 
Attila u. 10. 

Sürgősen keresek (igve-
sen feslő fiatal leányt. 
— Fizetési igény meg-
jelölésével jeligéié. 

Fiatal divatáru keres 
kedösegéd kirakatren-

dezéssel állást keres. 
Tamássy, Zollán u. 12. 

Korrepetitor kerestetik 
gimnazista leányka ré-
szere lakás (fürdőszo-
ba használat) ellené-
ben. Egyetemista nö 
előnyben Szent István 
tér 15, fél emelet bal 2. 

Fiatal ügyes fiu kifu-
tónak vagv tanoncnak 
felvetetik. Trúzcr nri-
szabó, Kölesei u. 4 sz, 

Perfekt mindenes sza-
kácsnőt felveszek okt. 
l-re. Tisza Lajos kör-
ut 52. 5. 

Varrp ja meginditásá-
bo? szakképzett varró-
nő társat keresek- Tő-
ke nem szükséges. Aján 
latokat Varrónő 18 — 
jeligére a kiadóba ké-
lek. 

Szobaleányt keresek ok 
tőber elspjére. Dugo-
n'ics tér I. I ciwtet. 

Deulsches Fraulein — 
suclit Vormittagsstelle, 
Unler Gewissenschuft. 

UÚAlOflXÜSi 

azhaZmjgiDü 
KERESEK 

egy 50 év koruli oviig*, 
dijas embert, aki köl-
csön adna kétszázöt-
ven pengőt, annak egy 
évig teljes ellátást ad-
nék. Cim a kiadóban 
..özvegy asszony" jc-

• 1 igére. 

Károifos 
Miilitoffer 
Polgár u. 4! 

F o r d u l j o n h o l -
z n m h l / a l o m m a l 

l e l k l D m e r e l e s 
p o n t o s m u n k a i 

s / A t l i i n k . o l c s ó n 
d o l g o z o m ! 

Angol, francia 
s z a b ó n ö 

Tündér-u. 3. LegujabW 
divat Figyelmes ki* 
dolgozás. 

D U G A S Z 
FEST. TISZTIT. Sje* 
grd. TAPÉf UCCA 7, 
Üzlet Károtvi 11 3 Gal* 
lértlsztilás 8 fillér. —• 
Telefon 33 40. 

Otthon! manho 
viszonylag csekély b**< 
fektetéssel hsrt 130 Ff 
kereseti lehelőség bár* 
kinek. Állandó foglal* 
koztatá^ garaalálva. -* 
Anyagot szállítjuk, késa 
árut átvesszük. Kérjen 
prospektust. Phoeittt 
Körkötőüzem Kft. Duda-
pest VIII . , Kisfaludy* 
köz 3-5. sz. (Válastbé 
lyeg) 

Degszebb és legolcsóbb 

fórpilos üuiopok 
Pieskó Károly 

kárpitos és díszítőnél, 
Mars-tér 6/b. alatt (régi 
felsőipariskola során. 

Kedvező 
fizetési fettételek. 

Gép cs gyorsíró leány 
állást keres. Kálvária-
tér 6 

GÉPJÁRMŰ KEZELŐ 
képző tanfolyamon ki* 
képzés felelősség mel-
lett a legjulányosabö 
áron, Müller Béla, Va-
dász ucca 1. Tel. 28 10. 

ÁGYNEMŰJÉHEZ 
a tollat legolcsóbban 
beszerezheti Robi sek-

nél. Tábor ucca 8 (adó-
palotával szemben). — 
Régi ágytollat nvagas 
áron veszünkt 
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rfi.t/l SZÜKSÉG LE-
rfiit 14 b u r g o n y á t 
lmbot, borsót, leneséi, 
mákot, mindennemű 
fi rrocnyárut legolcsób-
ban lloflmunn János-
nál, Kálvária ucca 8. 

'- ; r SIHOER-féle bil-
liard jó dákdkkal és 
10 golyókkal a játéko-
toknak érőmet, a tu-
lajdonosnak örömön 
> v ül jövedelmet is je-
lent. 

SINGER ANTAL'E'S FlA 
bhiárdgyíra szeged , 

W.iPl|T>rOTT un 

Kossuth Lajos s.-ut 34 

izzadás ellen 
égy biztos szer van, a 

PERPEDES 
Évek óta bevált »zer 
hónalj .kéz és láb zza-
<!ás ellen. Kapható a 
kószilönél 

GERGELY 
gyógyszerésznél, 

Kossuth Lajos sugárut 
és nagykörút sarok 

Alig használt karika-
it íjos siilyeszthctö var-
rógép eladó. Horthy 
Miklós uccu 12, 1 1. 

Uj fcdcrcs laposkocsi 
éludó gazdálkodónak, 
hentesnek, péknek. — 
igen alkalmas. Szent 
István tOr 10. 

\t meneti kabát, majd-
nem n], télikabátnak is 
Használható, olesón cl-
idó Tóth szabó, Köl-
s,.y I). 8. 

Barna bunda Jutányo-
sán eladó. Érdeklődni: 
Bálint szűcs, Somogyi 
a. 22. 

Motorkerékpárt, hasz-
nálhatót nKgvélelte — 
\eresek — G00 uS jel-
igére a kiadóba. 

rcmplom ülés női 111. 
.'•-. VII sort) in olcsón 
Átadó. T. 21-51. 

Riadó asztalos talies-
,n, egv diipln létra 2'4 
méteres, egy támasz 
'étra 3 méteres és szer-
szám. Maros ucca 30. 

Stráfkocsi H» <j hordké-
pességü eladó. Vusas-
srcnlpét$r u. 1 Fatelep 

F.gv szép iiHgynövésii 
fihidr-ndron. 1<> levelű 
eladó. Petőfi S. sugarat 
33 sz. 

ÓPBL 
1 szrunélves, ii/.einbi/.-
tos áll»|Milhan olcsón 
eladó. Szent István ga-
ragc. 

Két darab héthónapos 
malac eladó. Ugyanott 
kiesi szólni kiadó l'ud. 
Polgár u 21 Ilázfcl-
flgvc'ö. 

Uj cserépkályha — 
Ilardmiith rendszerű 

eladó Kazinczy u. 11, 
első emelet 4. 

Bútorok és egyéb be-
rendezési tárgyak el-
költözés miatt eladók. 
Szentháromság u. 41, 
II 12. 

Barna női bunda, gyer-
mek télikabát, cipő el-
adó. Fodor u. 3, dél-
clött. 

Eladó falra, kapura 
szerelhető vasredőnyös 
kirakat szekrény, ruga-
nyos ágybetétek, ágyak 
szekrények, asztal, — 

mosdó szekrényke, hú-
zós mángorló, vnsáll -
vényo* mángorló, 5 
fiókos női Íróasztal, 
130 literes rézüst üst-
házzal. Budolf tér 9, 
emelet. 

Zongora sürgősen el-
adó, megtudható Itin-
gel zongorahangolónál, 
Somogyi u 11. 

Valódi keleti perzsi-
szőnyegek eladók.- El-
adással a városi zá-
logház igazgatósága 
megbízva. 

t+1 lámpás rádió, ebéd 
lőasztal, 6 székkel el-
adó. Zerge. u. 29, I. 

FRISS LIBA 
aprólék kg 70 f. comb 
és melle olcsó napt 
áron kapható. BlaunC-
nál, Fekete ház. 

Ilisználl zsindely el-
adó Vajda u. 4. szám. 

S/ép ha'ószoha-
BITTOR 

könyszekrénáyul, már-
ványokkal, tiszta, ncm 
modern, 

e l a d ó 
Világos Íróasztalt, 
könyv-, vagy iratszek-
rényt lehetőié<r tölgyből 
vessek. Petőfi .Sándor 
sugárut 81 

lltl 

OLCSÓ HAZAK: 
Mars téren emeletes 
ház nagyforjrahnii koes 
irávj l (csak borfo-
gyasztás havi lOnO I ), 
.'! üzletlakás, nagyrészt 
évekig adómentes, —. 
nagviöveedlinü. irty pár 
év után Ingvcnhe lesz. 
vételhez elég 9000 P. 
Kübekh ázáu 3.200 n 
gyümölcsös, négyszobás 
lakással, külön cseléd-
lakás betonislálló vé-
lethez 1ft0n P Tündér 
Urában kéttclkes sarok 
ház busz százalékos iö-
vedelemmel, vételhez 
ll'OO P. őt pengöt kap 
grumonkéiit szinaranv-
ra. hasonló nagy köl-
csönt mindenre, búr 
hol levő záloglér«©'á» 

itrv felemelem SIMON 
Zálogház, Oroszlán uc-
en. 

Z o n g o r á k , p lan lnök , karmo* 
nlumok nagy választékban olcsó 

Aron. Kedvező részletfizetés. 

Dr. SebüK fcrencnC 
zongora raktára 
Szeged, Petőfi Sándor sugárut 13, 

Olcsó bérlet, csere. 

REN PKIVÜL OLCSÓ 
BÉR és MAGÁNHÁZAK 
Belvárosi emeletes adö 
mentes uj házak 40.<áiO, 
47.500 pengő. — Kálvin 
térnél emeletes bérház 
3800 P jöv. 34.000 pengő 
— Tisza Lajos kőrútnál 
uri magánház 25.000 P-
— Felsővárosi temp-
lomnál adómentes uj 
ház 20 OOO P. — Nagy-
körűinél adómentes uj 
magánház 7200 P. Kál-
vária-térnél 2 szoba elő 
és fürdőszobás magán-
ház 8000 pengő, fele tör 

leszhetö, Nagykörúton 
ome'etes bérház 16.000 
P, kedvező fizetéssel. 
Érd DAHÓC'ZY ingat-
lan irodája, Mikszáth 
K ucca 21. Telefon; 
38-00. 

SÜRGŐSEN és OLCSÓN 
ELADÓ FÖLD-

BIRTOKOK 
Köves utpál 245 hold I 
oszt. fckelcföld 1200 P, 
kath. parcellákban is. — 
Állomásnál 80 hold min-
dent termő, artézi kut, 
uri- és eselédlakás 
gazai, épületek. 8O.000 P 
— Szegedtől 12 km 75 
hold tanyás birtok 50 
ezer P. fele olcsó kamat 
mellett fennmaradhat.— 
l'eslt fővonalon 49 hold 
barna homok gazd. épü-
letekkel 27.500 P-ért 
PARÓÜZY ing. iraduju 
Mikszáth Kálmán u. 21. 
Telefon 38-60. 

Eladó családi vagv ki-
sebb bérházról sürgős 
értesítést kérek. Ábra-
hám -T. Hétvezér u 59. 

Engedélyezett 
KORREPETÁLÓ és NYELVISKOLA 
eredményes munkája közismert 1 Okle-
veles tanárok. Mérsékelt tandijak. 
Minden szak képviselve. Révny-ucca 

5 szám. Telefon 21-77. 

10 hold mindent meg-
termő homokföld Alsó-
köznontoii miiut és vas-
útállomás mellett el-
adó vagy bérbeadó. — 
Tud. Szeged, Alföldi u. 
9 sz. 

Két barátnő jobb iparo-
sok ismeretségét kere-
si szórakozás céljából. 
Nehéz a magány jel-
igére. 

Tló/xo^rcuj 
Szórakozásból keresek 
független női ismeret-
séget Levendula jel-
ige. 
30 éves jómódú intelli-
gens kereskedő!, ven-
déglős ötezerrel és saját 
házzal benősülne szak-
mabeli üzletbe. Levelet 
,,önálló" jeligere a ki-
adóba kér. 

KŰLŐMFÍlfy 
Bőrkabát festészet és 
j rvitását szakszerűen 

v .Állalunk. Elek Gyula, 
Tavasz u. 8. 

Elsőrendűen felsőruhát, 
fehérneműt 
SZÉPEN KÉSEITEK 
Házhoz ntetfvek. Párifi 
ki"-"' ".(), . itó '7. 

HARISNYA SZEM-
FELSZEDÉS 
„ v i t o s " villanygőppel 
egyedül fillérekért TA-
hnrosiné* végzi. Azon-
kivül uj harisnya ké-
szítését és fejelését — 
vállalja. Arany János 
u. 1Gb (Dr. Gróf-pa!o-
taV 

U l l e v e l e l c r e 
szerb, romín, cseh stb. 
vízumot 2P50 f-drt. 24 
óra alatt garancia mel-
ett megszerzem vidékit 
is vállalok. L A Z A R 
roda: Attila u. 5 í 

Csordás Sándor Sajka 
ucca 14, 

BŐRKABÁT 
készítése, festése és 

javítása. Keztyü festé-
se t pengő 20 fillér. 

Pupriknkikészitéshcz 
joggal, kevés haszonré-
szesedéssel társulnék 

Kevés haszon jeligérc. 

MAGÁNNYOMOZÓ 
Kamarás Lajos nv ren-
dőrtanácsos magánku-
taió irodája Dugonics-
tér 11. III cm. 18. lift 
megfigyel, informál! — 
Életmód és előéletmeg 
állapilás! Leszárma 
zásra állampolgárság 
*a és illetőségre vo 
natkozó adatok nvomo-
zása Fogad délután ? 
-6-ig Telefon 27 88 I 

KORREPETÁLÁS 
leányok szántára egyé-
ni módszerrel, biztos 
eredménnyel. Okleveles 
tanárnő október 1-étöl 
gyenge előmeneteld ta-
nitvanyokat elfogad. 

Egyénenként 1 P, cso-
portosan 50 fill. órán-
ként. „Iskolában figye-
lemel kisérem" jeugé 
re kiadóba. 343 

Mosást olcsón vállalok 
otthonra. Csenki Kata-
lin, Tömörkény ucca 8. 

Darabszámra is válla-

lok mosást és alsó, 

felsőruha javitást. Ke-

lemen u. 4. a tejcsar 

nokba. 

IGAZOLVÁNYKÉPET 
sürgős esetben 10 perc 
alatt készít Kozó fotó, 
Kölcsey uctí3 8. 3 drb. 
gyorsfénykép 70 fillér. 
Felvételek este is ké-
szülnek. 
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Budapesti értéktőzsde zárlat. A nemzetközi ese-
mények hatása alatt kedvetlen hangulatban nyi-
tott a tőzsde. Nem sokkal nyitás után a Rima 
részvénytől kiindulva a piac egész tcrületéD meg. 
élénkült a kinálat, a koutremin eladások, követ-
keztében lemorzsolódtak az árfolyamok. Zárlatig 
a helyzet alig változott. A tőzsde gyenge irány-
zattal, Árveszteséggel zárt. Magyar Nemzeti Bank 
158, Kőszén 280, Ganz 18 30, Izzó, Szegedi kender-
fonógyár —. 

Zürichi dcvizazárlat. Páris 11.92, London 21.27, 
Newyork 445, Brüsszel 75.20, Milánó 23.275, Am-
szterdam 238 40, Berlin 177.10, Prága 15.10 névleg, 
Varsó 83.00, Belgrád 10, Athén 3.95, Bukarest 3.25. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valuta/ii-fo. 
lyamai. Angol font 16.25—45, belga 57.40-58.00, 
cseh korona 6.0Ö—10.00 (a 20 koronánál nagyobb 
cimlctek kivételével), dán kor. 72.55—73.35, dinár 
7.15-7.70, dollár 339.20-343.30, francia fr. 8.90— 
9.35, kanadai dollár 332.00—337.00, hollandi forint 
182.65—184.65, lengyel zloty 60.00—61.40, leu 3.00 — 
3.45, leva 300-3.60, lira 16.90-17.90 (500 és 1000 

lírás bankjegyek kivételével), német márka » 
norvég korona 81.85—82 75, svéd korona 84 00— 
81.90, svájci frank 83.80- 84.70. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia© 
con élénk érdeklődés következtében szilárd irány-
zat mellett a buza ára 25, rozs 35, árpa 25. z ib 
GO, tengeri 40, korpa 10 fillérrel megdrágult. \ 
forgalom közepes. A határidős forgalomban élénk' 
üzlet mellett az irányzat szilárd, a rozs 26—39, it 
tengeri 37 fillérrel emelkedett. 

Budapesti terinénviőzsde hivatalos áriogvzésö, 
Buza tiszavideki 77 kg-os 20.50—20.55, 78 kg-oS 
20.70—20.80, 79 kg os 20.90-2100, 80 kg-os 21.0© 
—21.15, felsőtiszai, dun&ntuli, dunatiszai 77 kg-ós 
20.20 -20.35. 79 kg-os 20.40-20.55. 79 kg-os 20.35— 
20.75. 80 kg-os 20.7o 2o.75, ujrozs, peslv. 15 19 
-1550, takarmányárpa T. 17.75 -18.00, zab I. 18 90 
—18.85, tengeri tiszántúli és egyéb 19.00—19.35. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartolt, 
Szept. 66 egynyolcad—66. dec. 67—66 hétnyolcad, 
n új. 66 háromnyolcad. Tengeri tartolt. Szept. 51, 
dec 53.25. máj. 53 ötnyolcad. Rozs tartott. 45 egy© 
nyolcad, dec. 46 ötnyolcad, máj. —. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 

Nvorcutott a kiadótulajdonos Délnrsgyarorszig 
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál. Szeged. 

Felelős nyomdavezelő KLEIN SÁNDOR. 

*Insíot és szöldt 
vá_á o'ok minden íiiennyiségben, legmagasabb ás© 

ban. Híiozná't boroshordókat c'adok. KUCSKAl 

MIHÁLY, Vadász ucca 9. 


