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Chamberlain békebeszédet mondott 
az angol rádióban 

„Lehetetlen, hogy elvben már elintézett vita Háborút okozzon, — |>a iáöt enged-
nek, léire leHel Hozni a békés elrendezést" — „Mindaddig, amig a Háboru meg 

nem kezdődik, remény van. Hogy meg leH/ct akadályoz/H" 

Sir Horace Wilson Berlinből visszarepült Londonba - Szerdán összeül az 
angol parlament - Ujabb katonai intézkedések Angliában és Belgiumban 
V fe 

Önrendelkezés nélkül nincsen megoldás — A cseh kormány vá-
lasza a magyar jegyzékre elfogadhatatlan 

London , szeptember 27. Vi lágszerte feszült 

d ip lomác ia i erőfeszítések fo lynak Hitler hét-

föcsti beszéde után . A n n a k ellenére, h o g y 

m indenü t t fo lytatódott a kivételes intézkedé-

sek foganatosí tása , kedden va lamenny i re 

e nyhébben Ítélték m e g a helyzetet és ismét 

remény t láttak a békés mego ldás i r ánvában . 

Mi volt a Chamberlain 
levélben ? 

Paris, szeptember 27. Beavatott francia körök-

ben ugy tudják, hogy az a levél, amelyet Cham-

berlain küldött Sir Horace Wilson utján Hitlernek, 

a következőket tartalmazta: 

Berlin, szeptember 27. Chamber l a i n mi-

niszterelnök futár ja — aki hé t f őn repülőgé-

pen utazott Chamber l a i n levelével Ber l inbe 

— , Sir Horace W i l son kedden délelőtt u j abb 

látogatást tett Hitlernél- M in t egy fé lóra hosz-

szat tartott a megbeszélés , ma j d 1 óra 45 

perckor a futár visszarepült Londonba . 

Sir Horace Wilson 
visszaérkezett Londonba 

London, szeptember 27. A Reuter Iroda jelen-

1. Franciaország es Anglia nem fogadja cl a 

godcsbergi mentorán' 1 umot, 

2. Egy háboru szerencsétlenség és vegues/zede-

Icrn volna Európára s az egész világra nézve. 

Éppen ezért ezt mindenáron el akarják kerülni. 

3. Franciaország és Angija ismét megcijüsitik az 

eredeti francia—angol tervet, söt hajla/vdók arra 

is, hogy ezen túlmenően bizonyos vúiDoztutásokdt 

eszközöljenek arra nézve, hogy meggyorsítsák az 

uj határok kijelölését és e területek elkülönítését, 

október l-ig azonban ezt nem lehet végrehajtani. 

Chamberlain ismételten hangsúlyozta: mindent el-

követnek, hogy mennél gyorsabban hajtsák végre 

az eredeti tervet. 

tése szerint a Berlinből megérkező Horace Wilson 

két perccel a hestoni repülőtérre történt megérke-

zése után azonnal gépkocsiba ült és gyorsan Lon-

donba hajtatott. Távozása elött a következőket 

mondotta: 

— Nem ludont, hogy visSzatérek-e Berlinbe. 

Tárgyaltam a német kancellárral és most jelentest 

teszek ChamberUiin miniszterelnöknek. 

Wilson 5 óra 50 perckor érkezett meg a mi-

niszterelnökségre, ahová a délután folyamán Hoarc 

belügyminiszter és Inscip hadfelszerelési miniszter 

is megérkezett. 

— Ki kell jelentenem, hogy ezt a magatartást 

nem találtam észszerűnek. 11a az idézte elö, hogy 

Hit'er kételkedik a cseh kormány ama szándékában, 

hogy beváltsa igéretét és átengedje a területet, ak-

kor arra az esetre bejelentettem az angol kor-

mány nevében, hogy 

• 
szavato lom a cseh ko rmány szavát 

és biztosan tudom, hogy igcrelem értékét sehol 

sem fogják alábecsülni. 

— Nem jogom feladni a béke megóvásának re* 

menyét — folytatta — , sem abbahagyni a békét 

kereső céltudatos erőfeszítéseket mindaddig, amig 

fennmarad a béke bárminő lehetősége. Habozás 

nélkül harmadszor is meglátogatnám Hitlert, ha 

ugy gondolnám, hogy ez célra vezethet. Do 

je len p i l l ana tban n e m látok sem- ' 

m i t , ami t a közvetí tés érdekében te-

l ié inek. 

>— Addig azonban vannak bizonyos dolgok, ame-

lyeket itthon kell megtennünk. 

— Még önkéntesekre van szükség, légoltalmi, 

tűzoltó cs rendőri szolgálatra és a territoriális 

osztagok számára. Tudom, hogy önök mindnyá-

jan, férfiak és nők egyaránt készek kivenni ré-

szüket az ország védelméből és kérem önöket, ha 

még eddig nem tettek, ajánlják fel szolgálataikat 

a helyi hatóságnak. Nc ijedjenek meg, ha azt hall-

ják, hogy behívnak férfiakat légoltalmi szolgá-

latra, vagy hajóra. Ezek csak olyan 

óvintézkedések, amelyeket m i n d e n 

ko rmáynak m e g kell tenni i lyen 

i dőkben , dc cz m é g nem jelent i 

szükségképpen , hogy háború t ha-

tároztuk el, vagy hogy a h ábo ru 

közvet lenü l fenyegetne. 

Bármennyire rokonszenvezünk is egy kis nemzet-

tel, amely nagy, hatalmas szomszéddal á'l szemben, 

N e m vá l l a lkozhatunk m i n d e n körül-

mények között arra, b ogy az egész 

ango l b i roda lmat h ábo rúba keverjük 

pusz tán egy kis nemzet kedvéért . 

— Ha harcba szállunk — folytatta — , ennél na-

gyobb célokért jogunk harcolni. Békeszerető em-

ber vagyok lelkem mélyéig, irtózom u nemzetek 

közötti összecsapástól. A háboru nagyon borz-d* 

mas dolog és nagyon óvatosan keli megfontolni, 

mielőtt a háboru útjára lépnénk. Tisztában kelt 

lennünk azzal, hogy milyen célok lebegnek t i é ^ 

Chamberlain nagy beszéde 
London, szeptember 27. Chamberlain miniszter-

elnök a miniszterelnöki palotában lévő dolgozó szo-

bájából kedden este 8 órakor mondotta el világ-

szerte nagy érdeklődéssel várt rádióbeszédét, ame-

lyet a brit birodalom, Északamerika és több euró-

pai állam rádiója közvetített. Az angol minisz-

terelnök a kővetkezőket mondotta; 

— Holnap ül össze a páriámért, amikor ki-

merítő nyilatkozatot teszek azokról az események-

ről, amelyek a jelenlegi aggasztó és válságos 

helyzethez vezettek. Néhány szót akarok most szól-

ni önökhöz, Anglia és a birodalom férfiadhoz és 

nőihez és talán másokhoz is. 

— Milyen borzalmas, fantasztikus és hihetet-

len, hogy árkokat üsunlc ós gázátarcokat próbálunlt 

fel azért, mert egy távolabbi országban vita van 

olyan népek közölt, amelyről semmit sem tudunk. 

M i n d lehetet lenebbnek l á tom, b ogy • 

e lvben már elintézett vi ta h ábo ru 

tárgyát képezze-

Nagyon jól megértem azokat az okokat, amelyek 

miatt a cseh kormány képtelennek érezte magát, 

hogy elfogadja a német emlékiratban követelt 

feltételeket. Hitlerrel folytatott beszélgetésem után 

ugy éreztem, hogy 

ba csak időt engednek , létre lehet 

hozn i az elrendezést. 

önök tudják, hogy megtettem mindent, amit egy 

ember tehet a vita elsimítására, Bcrchtesgadeni 

első látogatásom után közvetitettem a csch kor-

mány javaslatát, amely megadta a lényegét annak, 

amit tőle kívántam. Midőn újból visszatértem Né-

metországba, 

teljes meglepetésként ért, h ogy Hit-

ler rugaszkodik ahhoz , hogy a te-

rületet ha ladékta lanu l á tenged jék 

és u német csapotok haladéktola-

lanul megszá l l ják . 

Chamberlain futárja Hitlernél 
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tűnk ds ereknek védelmében kockáztatnunk kell 

mindent, minden következményre számitva. Véde-

kc.é,síinknek ellenállhatatlannak kell lenni. 

— Most pejig arra kéreiu önöket, hogy vár-

lak he a lehető legnagyobb nyugalommal a kö-

vet ke. ö néhány nap eseményeit. , 

Mindaddig, amig a háború meg 
nem kezdődik, remény van arra, 
hogy azt meg lehet akadályozni. 

— önök legyenek meggyőződve arról, hogy 

ezért fogok küzdeni a: utolsó pH 'amiig. Jó éj-

szakát mindnyájuknak — fejezte bc b:szédct. 

Államtanács Párisban 
. Páris, szeptember 27. Párisban kedden dél. 

felőtt 10 órakor összeült az államtanács, 
amelynek ülése II óra 45 percig tartott. A ta-
nácskozáson D a l a d i e r b számolóját Q 
kormány tagjai egyhangúlag jóváhagyták. 
Utána rövid vita volt, megtárgyalták azokat 
nz intézkedéseket, amelyeket a helyzet kö-
vetkeztében hoztak- A tanácskozás végén hi-
vatalos közleményt adtak ki: 

— Daladier miniszterelnök az államtaná-
fson beszámolt a Londonban folytatott ta-

nácskozásairól és összefoglalóan ismertette 
n nemzetközi helyzetet. 

Daladier nyilatkozata 

Páris, szeptember 27. D a l a d i e r mi-
niszterelnök kedden este a következő nyilat-
kozatot tette: 

— Finnek az ujabb válságos napnak a vé-
gen kct megállapítást szeretnék tenni. Belpo-
litikai téren mégegyszer szeretném hangoz-
tatni az országban uralkodó teljes rendet, a 
l'tanciu hidegvért, az általunk tett biztonsági 
intézkedések alkalmazásának rendszeressé-
gét. Nemzetközi téren még nem fejeződött 
bc a békéért való küzdelem, a tárgyalások 
folytatódnak. Nem kell azt hinni, bogy a 
mi* diplomáciánk tétlen. Fiz ma számos fővá-
rosban megnyilvánult. Szükséges-e monda-

nom, hogy mint frontharcos, az a kormány, 
amelynek elnöke vagyok, seiuilyen lehetősé-
get sem mulaszt el, hogy tisztességgel fenn-
tartsa a békét. 

Hitler az összes 
német területre követel 

népszavazást 

Berlin, szeptember 27. A MTf jelenti: A kedd 

délután megjelent lapok éles megjegyzésekkel ki-

sérik a prágai rádiónak azt az állítását, hogy a 

német emlékirat csak a szudétanémet t»rületekrn 

javasolti a népszavazást, A lapok szerint a valóság 

ezzel szemben az, hogy a német emlékirat, ame-

lyet Chamberlain miniszterelnök juttatott el Prá-

gába, az összes csehszlovákiai németlakta terü-

letekre vonatko.ólag javasolta a népszavazást. De 

Hit e: kancel'ár héttői beszédeben kijelentette, hogy 

a népszavazás idejére a: összes nemet lakta terüle-

tekre angol légiót kc'.l kü'dcni a rend fenlartása 

érdekében. 

A cseh válasz 
Páris, szeptember 27. Az Havas Iroda jelenti 

Londonból: Az a jegyzek, amelyet a londoni cseh 

követ vasárnap átnyújtott lord Halifax külügy-

miniszternek, kijelenti, hogy Hitler ki'd si a' tel-

jesen elfogadhatatlanok. 

Hitler beszéde után 
London 

Az angol sajtó Hitler beszédét tartózko-
dással fogadta. A beszédet élesnek tartják, 
egyöntetű azonban a vélemény, hogy nem 
zárta be az ajtót a további tárgyalás elől. 
Ugyanez a vélemény alakult ki hivatalos 
körökben is. Minduntalan hallható volt poli-
tikai körökben, hogy október l-ig még nagy 
utat kell megtenni. • 

Páris 
% 

Páris, szeptember 27. Francia politikai kö-
rökben az a vélemény alakút ki, hogy Hitler 
nem égette fel maga mögött a hidakat. Jó 

hatást keltett a franciákról tett kjielentése. A 
külügyminisztérium környékéről azt hangoz-
tatják, hogy n német emlékiratban megnyil-
vánuló magatartás nyugtalunitólag hat és a 

kérdés gyors elintézésénél súlyosbító körül-
ménynek tekintik a2t is, hogy a Hitler-beszéd 
alátámasztást adott a szlovákok autonómista 
törekvéseinek és hogv éles támadást intézett 
Benes ellen. 

Róma 

Rómában a beszéd mély benyomást kel-
tett. Hangoztatják olasz körökben, most a 
demokráciákon a sor, hogy Prágára hassa-
nak és megszüntessék Benes mesterkedé-
seit. Olasz vélemény szerint a háború és 
béke ügve a nyugati hatalmak kezében van. 

Az olasz lapok nagyfontosságot tulajdoní-
tanak annak a javaslatnak, amelyet az angol 
miniszterelnök a mult éjszaka folyamán jut-
tatott el Hitlerhez és amelyet Anglia utolsó 
erőfeszítésének mondanak. 

A szlovákok kiáltványa 
»Ne feledkezzenek meg rólunk, oldják meg a többivel együtt a szlovák-

ság kérdését is!« 

Genf, szeptember 27. Most hozták nyilvános-

ságra a szlovák tanács kiáltványát. A kiált-

vány ereket mondja: 

— Párisban a; önrendelkezést fog teljes mellő-

zésével döntöttek sorsunkról, népünket ebb/n az 

ügyben meg sem kérdezték. A csehek félrevezet-

ték a békeértekezletet. Ncm szabad m: g ngednl, 

hogy most is megtévesszék azokat, akik a cseh-

szlovák kérdés hely* megoldására váUatkozt-ik. 

Nem szabad Szlovákiát kiszolgáltatni a cseheknek 

azon az etnográfiai alapon, amelynek hamissága 

azóta teljesen kiderült. Még nagyobb hiba volna, 

ha azonban mindenkit kiszabadítanának a cseh 

járomból, csak éppen a szlovákokat hagynák meg 

benne. \ csehek eddig is megszállták és kizsákmá-

nyolták a szlovák földet, körülbelül 300 ezer csch 

vándoro't be S lo rák iába, Itatalmdba keritettz ha-

zánkat és irga'om nélkül kizsákmányolta. 

— Mi lenne — kérdezi a továbbiak so. án a kiált-

vány — , ha most a cee'aek kényte'enok lesznek 

Kivonulni a ízudétanéniet. mievar és lencvcl vidé-

kekről, ahogyan kell is, hogy kivonuljanak, mind-

ezek a csehek megszáiliak Szlovákiát ós teljesen 

tönkre teszik a szlovák népet, ezt ncm szabad 

megengednünk. Mi szlovákok, akik a cseh terror 

elől kénytelenek voltunk külföldre menekülni, 

1933-ban megalakítottuk a szlovák tanácsot, a vi-

lág civilizált népeihez fordulunk és kérjük őket, 

hogy ne feledk-zzenek meg rólunk és oldják meg 

a többivel együtt a szlovákság kérdését is. A cseh 

kérdés csak akkor lesz jól megoldva, ha ez igaz-

ságosan történik. Az igazság jelszava: Mindenkinek 

a magáét. Garantálják tehát a cseheknek azt, 

ami etnográfiai jogon az övéké, sem kevesebbet, 

sem többet. 

A rutének Magyarorsxág-
hoz való csaVokozásukat 

kövelelik 
Ungvár, szeptember 27. Hir szerint a Kur-

Dfitnlián mindenütt összeütközések fordultak 

elő a csendőrök és az őslakos rutének között. 
Rutén földmivesek szinte feltűnően viselik a 
magyar színeket az uccákon és összejövete-
leken. Tüntetőleg éneklik a Kossuth-nctát cs 
a kurucdalokat. 

Számos helyen véres összecsapások for-
dultak elő. A cseh csendőrség igen sok he-
lyen bezárkózik szobájába cs ncm mer a la-
kosság közé menni. A cseh tisztviselők csa-
ládtagjai egymásután hagyják el u rulcn föl-
det-

A ruszinok nyíltan követelik a békeszer-
ződésben biztosított önrendelkezési jogot, 
azonnali Magyarországhoz való csatolásukat, 
ahová ezer éven át tartoztak és ennek o kap-
csolatnak a helyreállítását. 

Október elsején ülésezik 
a tasiszta nagytanács 

Róma, szeptember 27. A MTI jelenti: Nyugateu-

| rópa fo'ől Olaszországba érkező utasok megálla-

pítják, hogy Olaszországban semmi külső ncm 

mutat arra, mintha Európa háború kitörése előtt 

állana. Az olasz sajtóban sem lehet olvasni csa-

patmozdulatokról, sem pedig légvédelmi gyakorla-

tokról. Mindez azonban távolról sem jelenti azt, 

mintha nem történne semmi, dc a Duoc maga is 

mondotta legutóbbi beszédében, hogy a fasizmus 

nagy szervezettsége lehetövc teszi, hogy Olasz-

ország úgyszólván néhány óra leforgása alatt 9 

millió embert állítson fegyverbe. Az sem kétséges, 

hogy a katonai hatóságok már meghozták a fenn-

álló he'yzetre az előkészítő intézkedéseket, dc őzek-

ről semmi féle közlés ncm történt. 

A fasiszta nagytanács október elsejéit, ugyan-

azon az éjszakán tartja ülését, amelyen a Beneshe.z 

intézett ultimátum lejár cs a fasiszta nagytanács* 

nak módjában lesz a nemzetközi helyzetben' állati 

foglalni és meghozni a szükséges intézkedéseket. 

Benes Londonba repül ? 

Drezda, szeptember 27. A Drezdener Nachrich-

ten prágai értesülése szerint közvetlenül Hitler be-

széde után a Hradsinban tanács ült össze, amely 

kedden is folytatta megbeszéléseit. A lap ugy tud-

ja, hogy Benesnck azt tanácsolta a szovjet, hogy 

utazzon repülőgépen Londonba és lépjen személyes 

összeköttetésbe az angol vezető személyiségekkel, 

Moszkva mindent megtesz, hogy Dénest ellenállá-

sában támogassa. 

HaxarendeUk Francia-
orsxágból cx amerikai 

állampolgárokat 

Páris, szeptember 27. A párisi amerikai nagy* 

követség felszólította a Franciaországban tartóz* 

kodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal tér-

jenek vissza az Egyesült Államokba, 

A Newyork Herald Tribunc párisi kiadása ugy 

értesül, hogy az amerikai kormány a különböző 

középeurópai államokban élő amerikai állampol-

gárokhoz hasonló felszólítást intézett, ezzel szem-

ben az Angliában élő amerikai állampolgárok nem 

kapnak ilyen felszólítást. 

Mindent eisxálliianak 
a sxudéta kerületekből 

Berlin, szeptember 27. Glatzból jelentik: 
A cseh csapatok a legutóbbi napokban min-
den elmozdíthatót elszállítottak a szudém-
német földről. A branaui textil- és fonógyá-
rakban leálltak, mert az egész árukészletet 
hosszú tehervonatokon elszállították. 

Nemcsak a nagyobb üzemektől, de a kis-
iparosoktól is elkoboztak minden nyersanya-
got, főleg a szerszámokat és gépeket vették el 
és gépkocsikon elszállították. Hasonló hely-
zetet jelentenek más szudétaközségekből is. 
A határnhgnti lakosság lóállományáfc elko-
bozták, egyéb háziállatokat a helyszínen öl-
nek le és tehergépkocsikon elszállítják. 
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Onrenűelkesésí! 
Budapest, szeptember 27. A magyar kor-

mány — mint ismeretes — még napokkal 
ezelőtt diplomáciai lépést tett a prágai kor-
mánynál és azonos elbánást követelt a né-
met probléma elbírálásakor a magyar nem-
zetiség részérc is. Krofta cseh külügyminisz-
ter tegnap közölte a prágai magyar követtel, 
hogy bár a legutóbbi tárgyalások a francia 
lés angol kormánnyal más alapon folytak, 
mint annakidején a Csehszlovákiában élő 
nemzetiségekkel, mégis hajlandó a magyar 

kormánnyal barátságos tárgyalásokat kezde-
ni. Magyur illetékes helyen ezzel kapcsolat-
ban megjegyzik, hogy a csehszlovák kor-
mány közlése nem ad világos választ a ma-
gyur jegyzékre. Ez a közlés ncm elégiti ki a 
magyar közvéleményt, amely változatlanul 
kitart az önrendelkezési jog érvényesülésé-
nek álláspontja mellett. A magyar kormány 
a legrövidebb időn belül diplomáciai uton 
válaszol Krofta közlésére. 

A Hodzsa-terv elfogadhatatlan! 
A magyar álláspont a cseh kormány válaszáról 

Budapest,' szeptember 27. Illetékes helyről közlik: 

— A csehszlovák kormánynak a magyar jegyzékre adott homályos válaszát 
Prágában ugy látszik akként értelmezik, hogy a csehszlovák kormány a Hodzsa-
félc nemzetiségi statutum alkalmabását akarja felajánlani. Ha ez igaz, ugv a tár-
gyalás teljesen felesleges, mert minden ilyen javaslat elfogadhatatlan volna. 

Benes 
Varsó, szeptember 27. Lengyelországban 

fi nemzetközi helyzetet ugy ítélik meg, hogy 
egy háború az emberiség részéről öngyilkos-
ság lenne. 

A lengyel lapok élénken kommentálják azt 
9 londoni jelentést, amely szerint Benes 
Moscicki elnöknek küldött személyes üzene-
tében hajlandónak mutatkozott a lengyel-

csch viszály megszüntetésére még a cseh ha-
tár rcvizióiu árán is, kölcsönös megegyezés 
alapján. 

Varsó : 
„A csch javaslat 20 évvel 

elkéseti" 

Varsó, szeptember 27. A csehszlovák kor-
mány válaszáról szóló hir, amely szerint a 
cseh kormány a magyar lakosságnak a Hod-
zsa-korinány nemzetiségi szabályozását ajánl-
ja elfogadásra a cseh köztársaság keretén 

Lengyelországnak 
belül, varsói politikai körökben valóságos 
megdöbbenést keltett. A hirt kezdetben va-
lószínűtlennek tartották, de később megerő-
sítették. A cseh javaslat — jelentik ki e kö-
rökben — 2 0 évvel elkésett és azt mu-
tatja, hogy a prágai kormány teljességgel 
nem érti meg a helyzetet. 

Cseh-lengyel harcok 
Varsó, szeptember '27. A Gazetta Polska tudó-

sítója je'cnti, hogy a lengyelek megtámadták a 

frgsfaii pályaudvart és kézigránátokat dobiak az 

épületre, nem különben arra a fényszóróosztagra, 

amelyet visszavonulóban találtak. Innen hat hatottat 

jelentenek, ellentétben a cseh rádiónak azzal az 

állításával, hogy a tescheni Sziléziában nyugalom 

van, a valóságban folytatták a letartóztatásokat és 

házkutatásokat. A cseh családok egyre gyorsabb 

ütőmben távoznak a tescheni Szjléziából. 

Az ABC kiküldött tudósítója leírja a csch 

| Tcschen fokozatos kiürítéséi. 

Mozgósítják az .angol flottát 
London, szeptember 27. Éjfél után 2 órakor jelenti a Reuter Iroda: A tengerna-

gyi hivatal intézkedést foganatosít a fiótta mozgóstiására. Az utasításokat szep-
tember 28-án reggel teszik közzé. A király közzéteszi felhívását, amellyel zászló 
alá rendeli a tengerészthez tartozó tartalékosokat-

Páris késsül a légvé-
delemre 

Páris, szeptember 27. A francia kormány most 

messzemenő intézkedésekkel igyekszik gondoskodni 

a főváros megfelelő elhanyagolt állapotban lévő 

légi védekezésének megszervezéséről. A hatósá-

gok mindenekelőtt Páris polgári lakosságának 
szükség esetén vaJó eltávolításáról intézkedtek. 
a lakosságot az ország középső és nyugati megyéi-

ben helyezik el, ahol már előzetesen hatósági in-

tézkedéseket hoztak a menekülők elszállásolása cs 

élelmezése céljából. 

A közszolgálati üzemek Párisban és környékén 

egyaránt tovább fognak működni. Párisban és kör-

nyékén 160 figyelmeztető szirénakürt fog műkö-

désbe jönni légitámadás esetén. A hatóságok 43 
ezer menedékre alkalmas pincehelyet írtak össze, 

amelyeket plakátokkal jelölnek meg. A főváros 

valamennyi negyedében számos orvosi segélynyújtó 

központot állítanak fel. 

BEI/VÁROSI MOZI Szerdán, csütörtökön 
Utoljára a szezon legnagyobb élménye 

Nyugat lánya 
Jranetto Mac Donald és Eddy Nelson P, 7. 0 

KORZÓ MOZI Ma utoljára 

A gyanú öl 
Társadalmi dráma Cliive Brook főszerepl. 

Belgium 
katonai intézkedései 

Brüsszel, szeptember 27. A ma délelőttre ösz-

szehivott rendkivüli minisztertanács délben 2 óra-

kor ért véget. Utána a következő közleményt ad-

ták ki: 

— A belga kormány elhatározta, hogy a már 

foganatosított óvóintézkedéseket kiegészíti. Elren-

delte, hogy a hadsereget erősített békelétszamra 

emeli. Az intézkedés oka egyedül a biztonság és 

béke megóvása. 

Hollandia is megerősíti 
a hutátokat 

Hága, szeptember 27. A nemzetközi helyzetre 

való tekintettel a kormány elrendelte, hogy a ha-

táron erősítsék meg a csap dókat. 

Megcáfolt hirek Német-
ország mozgósításáról 

Berlin, szeptember 27. Az egyik külföldi 
hírszolgálati iroda ina este jelentette, hogy 
Németország szerdán 14 órakor mozgósítani 
szándékozik, ha Prága addig a német emlék-
irathoz nem járul hozzá. Ezt a jelentést a 
helyzettel tájékozott körökben tévcsnék 
mondják. 

jóváhagyott, bővítőit összeállításban 
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Temesuary patika 
Hiauzai-iér9. Teleion: 13-91. 

A kisantant 
Bukarest, szeptember 27. A ronián király 

hétfőn este bizalmas megbeszélésen fogadta 
a kormány vezető tagjait és a vezérkar fő-
nökét. C o m n c n külügyminiszter ismertetle 
a helyzetet, majd a hadügyi államtitkár szá-
molt be a román hadsereg felszerelésének 
problémáiról. Szűkebb miniszteri bizottságot 
küldtek ki a hadfelszerelés megjavítása ér-
dekében. 

MINDEN PORCIKÁJA 
MINDEN KOCKÁJA 
i i YüN YöItÜCÉGES, ELRAG ADÓ 

A táncoló angyal 
Sonfa Ifennle 
ós a 200 tagu jcgbilclt 
péntek BELVÁROSI 

Prága hudiállapotban 

Berlin, szeptember 27. Prágából jelentik a Né-

met Tl-nak: A »Prager Mitt;ig« közlése szerint 

Prága liadiálla pótban van. Valamennyi nyilvános 

parkban óvóhelyeket készítettek. A »Prager Mittag* 

cikkének távbeszélőn "ualő továbbítása itt meg-

szakadt, mert az összeköttetést cseh oldalon meg-

szakították. 

Magyar plakátok 
Losoncon 

Losonc, szeptember 27. Losonci jelentés 

szerint hétfőre virradó éjszaka Losonc váro-

sában a kékkői járás több községében ma-

gyar plakátokat ragasztottak ki, amelyek ki-

tartásra és türelemre buzdítjuk a magyarsá-

got. 

3 0 íusz 

Rimaszombat, szeptember 27. A hatósá-
gok túszként letartóztattak 30 köztiszteletben 
álló magyar vezető embert és ismeretlen 
helyre vitték őket. Ragyolc község közelé-
ben rálőttek egy magyar területre menekülő 
szlovák katonára. A katona halálos sebet ka-
pott és meghalt. 

Széchenyi 
Mozi Asszony a uaiaszu on 

szerdán utoljára 

Magda Schncider nagy filmje. 5, 7. 9 óra. 
Csütörtöktől 

Nehéz 
apának 

lenni! 
Széchenyi Mozi 
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Az idö 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

ÍO órakor, Időjóslót; Déli, délkeleti 

{izél, keleten még derült idő, az éj, 
eluilés főként nyugaton mérséklőt 
a nappali hőmérséklet kissé emelket 

eli 

ik. 

A világ legnagyobb 
hajója 

London, szeptember 27. Erzsébet királyné ma 
Clydobancban vizrcbocsátotta a világ legnagyobb 

hajóját, a 8B ezer tonnás Quétn EUánbethet. A 

vízrebocsátás alkalmával felolvasta VI. György 

üzenetét. A király üzenete igy szól: 

»A király figyelmezteti népét és országát, hogy 
lágytork bl.a'oihmat a felettük és az egész ország 

felett lebegő sötét felhők ellenére. Jól tudja, 
hogy mint mindig a legválságosabb időkben, ugy 

most is megőrzik nyugalmukat és a szivük bátor-
ságát. Azt is tudja, hogy tökéletesen megbíznak ve-
zéreikben, akik az istent Gondviselés vezetésével 
minden tőlük telhetőt elkövetnek, hogy megta-
lálják a rájuk háruló problémák Igazságos ós bó-

kés megoldásút.« 

— o o ° — 

fldófelszólamlási 
tárgyalások 
A szegedi III. számu 

adófclszúlanilásl bizottság 

szeptember 29-cn 

a kővetkező fellebbezéseket tárgyalja: 

üzobotka István, Balástya 434. P a p p Ferenc, 
Csengdc 303. Dcutscb István, Kistelek, Petőfi-
uccu 28. Frank István, Szatymaz 38. Bálint István, 
szatymaz 29. Csurgó József, Balástya 509. Zónai 
Péter, Gujgonyu 527. Gera József, Szatymaz 432. 
Ifj. Frányú János, Szatymaz 252. Marostői István, 
BÍilú lyu '>13. Deli László, Gajgonya 486. özv. 
I'oth Molnár Istvánné, Szatymaz 270 Bárkányi 
Géza, Il j lásty i 459. Horváth Zs. Sándor, Gajgo-
nya 581, Kordás Púi, Balástya 250. Csányi Sán-
dor, Szatymaz 40. Báló István, Szatymaz 273. 
Nyári Islván, Szatymaz 218. özv. Lippai Nagy 
Istvánné, Gajgonya 317. özv. Gombos Antalné, 
Balástya 154. Túri István, Szatymaz 39. Gombos 
J»ól, Balástya 155. özv. Lippai Mátyásné, Szaty-
maz 33. özv. Kormányos Illésné, Szatymaz 230. 
Özv. Babi Sándomé, Balástya 654. 

(A I I I . szánni adófelszólamlási bizottság tár-
gyalja a szegcdi belterületen a VI. és VII. kerü-
letben lakó adózók, Valamint « VI I I . kerületben 
f Felsőtanya) és a IX. A) és B) kerületben (Al-
sólanya) lakó adózók kereseti és jövedelem-va-
gyonadó elleni fellebbezéseit). 

A szegedi I I I . szánni 

adófelszólamlási bizottság 

szeptember 30-án 

H kövotkező tételeket tárgyaljat 
Klri Imre, Fckcteszél kap. 10. Sebők Imre Fo-

ki tcszél kap. 285. Péter István, Királyhalom kap. 
498. Rózsa lmréné, Szentmihálytelek kap. 759. Za-
kar Zoltán, Böszko kap. 033. B. Nagy Antal, 
Bószko kap. 628. Kóhajda Gyórgy, Röszke 879. 
Srüos Pál, Királyhalom kap. 357. Kószó István, 
Ktrályhalom kap. 318. Szántó Mihály és fin, mal-
mos, .Szehtmthálytelek knp. 60. Krizsán Ferenc, 
Kiralyhalom kap. Itajnáczky Illés, Királyhalom 
kap. Bórcsök János, Fcketeszél kap. 3. Ifj 

Ábrahám Ködmön Ferenc, Röszke 78. Kérődi Au-
lai, Királyhalom kap. 731. Erdődl Máté, Kiraly-
halom kap. 565. Kószó Imre, Királyhalom knp. 
36. Schaffer Károly, Királyhalom kap. 1030. Ja-
kab Zoltán, Kiralyhalom kap. 786. özv. Lábtly 
Akosné, Röszke. kap. 66. özv Kiss Mihályné, Ki-
ráívhatom kap 221 Kéri Antal, Nagyszéksói kap. 
372. Bagi András, Fekcleszél kap. 376. Mészáros 
Imre gyógyszerész, Mórahalom kap. 901. 

Kölcsönkönyvtár 
Aminőn Icőnnőnobb, 
előfizetése leöhlseDb 

SZIGORÚAN BIZALMAS! 
Vígjáték három fordulattal, két férjjel, két feleséggel és egy 

magándetektívvel 

(A Dólmagyarorszáy munkatársától.) Ha vig-

jétékiró agyalta volna ki sz itt következő törté-
netet, vagy megkövezik, vagy lemosolyogják, 
mondván: a fantáziának is csak akkor van lét-
jogosultsága, ha legalább vajami parányi realitás 
sejthető benne... Dehát ezt maga az élet rendezte 
és igy senkit sem lehet érte felelősségre vonni. 
Minden ugy történt, ahogyan itt következik. 

A szereplők: egy fór], egy feleség, még egy férj 

és még egy feleség. A két házaspár között csupán 
annyi a különbség, hogy a második számu külön-
ad! tan cl. Szerepel természetesen a játékban még 
a magánnyomozó is, aki az első számu férj félesé-
gétől megbízást kap, bógy bizalmasán figyelje 
meg az urát, mert az a toggal táplált gyanúja, 
hogy néni igen tartja kötelezőnek magára a há-
zastársi hűséget. (Különben igen derék, figyelmes 
úriember és az iránt sincs kétség, hogy nagyon 
szereti a folcségct.) 

A magánnyomozó 

kezébe veszi a dolgot. A kapott adatok alapján 
flgyolni kezd. Figyeli a férj minden lépését és 
csakhamar megsre kesztl a nyomozás eredményé-
ről szóló Je'entését. A történet szempontjából 
nagy jelentősége van annak a jelentéktelennek lát-
szó momentumnak is, hogy a nyomozó a jelenté-
sére rábélyegezte a /szigorúan bizalmas, senkivel 
sem közölhető« iclzést. 

A jelentés 

lényege az, hogy a feleség gyanúja alaposnak bizo-

nyult. A férj rendszeresen találkozik a második 
számu férj különváltan élő feleségével. 

A magánnyomozó ezzel, do csak átmenetileg, 
kikapcsolódik a történetből. Miután megkapta a 
kikötött 

100 pengő 

honoráriumát, a maga részéről végleg elintézett-
nek tekinthette a dolgot. 

A jelentés átadásának napjának estéjén követke-
zett be • 

az első fordulat, 

Az első számu férj gyanutlanul tért haza. A va-
csorához nagy gonddal toritett asztal várta —• 
hiába, nagyszerű asszony a feleségei —, jól eső 
érzéssel ült le melléje, elővette zsebéből az imént 
vett újságot és nagy figyelemmel olvasgatta a 
nemzetközi helyzet bonyolódásáról szóló jelentése-
ket. Néhány perc múlva az asztalra került a friss 
vacsora. A felesége mosolyogva rakta tányérjára 
a legjobb falatokat. Vacsora közben vidáman 
beszélgettek, vacsora után hirtelen elkomolyodott 
az asszony és minden bővebb indokolás nélkül igy 
szólt az urához: 

— Apukám, adj száz pengőt. 

— ? — mondta a férj meglepett arca. 
— Itat szükségem van rá. Kell. Nahát. 

— Mégis igazuk van azoknak, akik szidják a 
házaséletet — gondolta magában a férj és rossz-
kedvűen dobta az asztalra a száz pengőt. 

Az asszony felvette, nagy gonddal elsüllyesz-
tette táskájában, de ugyanonnan elővette 

a bizalmas magánnyomozói jelentést 

és ártatlan mozdulattal tette az ura elé, 
— Nesze — mondta halkan. 
A mit sem sejtő férj még mindig rosszkedvűen 

felvette, szétnyitotta cs leplezetlen érdeklődéssel 
futotta végig. Rögtön érezte, hogy a tagadás itt 
nern használ, az adatok precízek, egyetlen tévedés 
sincs köztük. Zavartan hajtotta le a fejét és várta 
3 fejleményeket. Legnagyobb megtoftftézére a fej-
lemények nem jelentkeztek. 

— Mindent tudok-— mondta szelíden az asz-
-szony , romélem. hogy most már végét Vetsz 

unnuk a szamárkoddsnakt 

A férj boldogan igért meg mindent és örök 
jóságot, hűséget fogadott. 

Az esetről nem is beszéltek többet, a nyomo-
zóval együtt elintézettnek érezték ők ls. 

A második számu fordulat 

akkor következett be, amikor a második számu 
férj örömtől sugárzó arccal adta be a válópert 
különváltan élő fejesége ellen. Válókeresetét —• 
amelyben azt kérte, hogy a biróság az asszony hi-
bájából bontsa fel a házasságukat és az asszonyt 
nőtartási igényével is utasítsa el — a magánnyo-

mozó bizalmas jelentésének adataira alapozta cs 

tanaként magát a nyomozót nevezte meg. 

Egyelőre senki sem tudja, hogy a második szá-
mu férj hogyan szerzett tudomást a nyomozó je-

lentésének az adatairól, dc a tény az, hogy ezekkel 

az adatokkal kívánja bizonyítani különváltan éló 

felesége hűtlenségét és tény az ls, hogy nagyon 
boldog volt, amikor megszerezte ezeket az ada-
tokat, mert velük régi vágyát vélthatja valóra: 
tartásdij-gondok nélkül válhat ej különváltan él5 
feleségétől. • 

A harmadik fordulat 

valószínűleg a válóper tárgyalásán következik 
majd be. Itt ugyanis tisztázásra vár az a kérdés, 
hogy a magánnyomozó, aki törvényes rendelke-
zések alapján végezheti csak munkáját és az ál-
tala beszerzett adatokat senki mással, mint a meg-
bízójával, nem közölheti, teliel-c tanúvallomásté 

lehet-e tanuja egy harmadiknak, akivel jogvi. 
szonyban nem volt, akitől megbízást nem kapott. 
A harmadik felvonásban igy jut ismét fontos sze-
rephez a magánnyomozó, aki az előjáték végén azt 
hitte, hogy már lemaszkirozhalja magát cs elhagy© 
hatja a forgószinpadot, 

(m.) 

JJ miniszterelnSk 
a kormányzónál 

Budapest, szeptember 27. Kedden délelőtt fo-
lyamán Imrédy Béla miniszterelnök hivatalában 
beható tanácskozást folytatott Kdnya Kálmán kül-
ügyminiszterrel. Tizenkét óra előtt Imrédy a kirá-
lyi palotába ment cs kihallgatáson jelent meg 

Horthy Miklós kormányzó e/ött. A kihaljgatáa 
több mint egy óra hosszat tartott, a miniszter-
elnök az aktuális kormányzati kérdésekről tett 
jelentést az államfőnek. 

A kora délutáni órákban Imrédy Béla a külön-
böző politikai pártok vezetőit fogadta. A dél-
után folyamán gróf Sigray Antal kereste fel Imrédy 

Borzalmas vasúti 
szerencsétlenség a Ruhr-

vidéken 
15 halott, Sí súlyos sebesüli 

Berlin, szeptember 27. A Ruhr-vidékről borzai, 
mas vasúti szerencsétlenséget jelentenek, amely© 
nek eddig 15 halottja van. 

Bórken állomáson a késő éjszakai órákban egy 
tolatómozdony oldalról beleszaladt a berobogó 

személyvonatba, a vonat két első személykocsiját 

Izzó-porrá zucta. Mind a két kocsi zsufölva v öh 

utasokkal, akik közül tizenháromnak már fsak a 
holttestét tudták kiásni a rínnok alól. Életét vesz© 
tette a személyvonat mozdonyvezetőié és fűtője fe. 
A tolatómozdony vezetőjét sulyo* sebesülésekkel 
vitték be a borkeni kórházba, ah öl kevéssel utóbbi 
meghalt. A személyvonat, utasai közül öt sulyog, 

sebesültet kellett kórházba szállítani. 
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Szeged Jövő évi félmilliós 
útépítési programja 

(A Délmagyarország munkatársától). A tanyai 

összekötő utak építési programját — mint isme-

retes — szombaton tárgyalta le együttes ülésen 

az utügyi bizottság, a fanyabizottság és a köz-

igazgatási bizottság ufügyi albizottsága. A bizott-

ságok ugyanakkor letárgyalták a törvényhatósá-

gi útalap jövő évi költségvetését Is, amelynek ke-

retében a következő utak kiépítését határozták el: 

A kilencszáz méter hosszu Röszke— sZcntmi-

hályteleki ut átépítését 10.500 pengő költséggel,--, 

az 1460 méter hosszu Szeged—gyálai ut kiépí-

tését 29.500. 

a Kistelek—kiskunhalasi ut 2900 méteres sza-

kaszának kiépítését 38.000, 

a Szeged—horgosi ut 1000 méteres szakaszának 

kiépítését 12.300. 

az 5000 méteres Szeged—csOrvai ut kiépítését 

96.000. 

a Felsőpnsztaszerröl a csengelei állomáshoz 

vezető ut 2000 méteres szakaszának kiépítését 

28.500* ' 

a 3000 méteres Szafymaz—összcszéki ut . kiépí-

tését 57500. 

a 3000 méteres Alsóközpont—Lengyel-kápolnai 

nt kiépítését 57.500, 

a József főherceg-telepi 1000 méteres útszakasz 

kiépítését 32.000, 

a Röszke—gyálai ut 150 méteres szakaszának 

kiépítését 4800 pengős költséggel. Ezeket az uta-

kat mind kőburkolattal látják el. 

A. kelébiai ut 5000 méteres szakaszának kiépí-

tését 0000, 

a Mészáros-erdei ut ÍOOŰ méteres szakaszának 

kiépítését 2-500, 

a pusztaraérgesi ut 3000 méteres szakaszának 

kiépítését 6000, 

az irodasori ut 5600 méteres szakaszának ki-

építését 12.500, 

a Röszke—Feketeszél—domaszéki ut 0500 mé-

teres szakaszának kiépítését 22 500, 

a Zákány—liliomhegyi ut 3700 méteres szaka-

szának kiépítését 14-700 pengős költséggel. Ezek 

az utak szikagyagburkolatot kapnak. 

Ezek szerint a jövő évben Alsófanyán 36.310 

méter hosszu utat építenek ki, 274.800 pengő köll-

ségget. Felsőtanyán pedig 7881 méter hosszu 

utat 121.000 pengő költséggel. Ezeken kivül kiépí-

tik a városköriili telephez vezető 1000 méter hosz-

szu utat 32000 pengő költséggel és igy az egész 

város területén 45.190 méter hosszu ut épül 

430.800 pengő költséggel. 

A jövő évben hengerelik újra a Szeged—Röszke 

ut 900 méter és a hajai ut 1600 méter hosszu sza-

kaszát körülbelül 50.000 pengő költséggel. 

Rendszeres I 

Ivókúra . gyógyforrásnál 
gyógyilja a gyomor, bél és vese betegségeit. 
Nyl'va reqael léi 7-HH. Kérdezze mett orvoséi! 

Szerdán délutántól éjfélig 
nagyszabású légvédelmi 
gyakorlat lesz Szegeden 

Kétszer lesz riaszífts: déluíán és a söíéíség beállta után 

(Á Delmagyarország munkatársétól.) Ked-
den reggel vörösszinü plakátok adták tud-
tára a közönségnek, hogy szerda délután 2 
órától éjfélig nogyszabásu légvédelmi gya-
karlatot rendeznek Szegeden. A város kü-
lönböző pontjain kifüggesztett plakátok előtt 
állandóan nagy tömeg állott. 

A gyakorlat során , 

kétizben történik riusztás, egyszer 
a nappali, egyszer a sötétség be-

állta utáni időben. 

A riasztás a szokásos módon történik. Szag-
gatott szirénabugás, félrevert harangok zú-
gása jelzi, hogy légitámadás „fenyegeti" Sze-
gedet. A veszély elmúlását folytonos szirénn-
bugás és rendes harangzugás jelzi. Az alko-
nyat beálltával légoltalmi clsötétitési gya-
korlatot is tartanak, amely éjfélig tart. 

A riasztás alatt teljes sötétségbe bo-
rul a város, a többi részben pedig 

csökkentett világítás lesz-

A' villanyáram- és a gázszolgáltatás az egész 
idő alatt rendben folyik, csupán a közvilágí-
tásnál léptetnek életbe nagyfokú r korláto-
zást. Az elsötétitést repülőgépek ellenőrzik a 
város felett. 

A nappali gyakorlat 

alatt a közönséget semmiképen nem korlá-
tozzák, kivéve a riasztás alatt, amikor min-

den forgalomnak le kell állnia. A" sötétség 
beállása után 

csökkentett világítás ^ 

lép éleibe és ezalatt minden uccára sugárzó 
fényt meg kell szüntetni, igy a kirakatvilági-
tást, a fényreklámokat, a világtió felirato-
kat, a lakások ablakait s ugy kell elfüggö-
nyözni, hogy a szabadba semmiféle fény ki 
nc szivároghasson. Az első légoltalmi cso-
portba sorolt ipartelepek elsötétitégct az il-
lető ipartelep légoltalmi tervezete alapján 
kell végrehajtani, a többi ipartelepekre vo-
natkozólag a fentebbiek az irányadók. Alko-
nyattól kezdve, a készültségi idő alatt a jár-
müvek legfeljebb G kilóméteres óránkénti 
sebességgel haladhatnak. Belső világításukat 
a legkisebb mértékre kell csökkenteni, abla-
kait cl kell függönyözni, hogy a fény ne szű-
rődhessék ki. A külső lámpákat fényszürő-
vel, vagy más fénycsökkentő berendezéssel 
kell ellátni. Fényszórót és kcresőlámpát a 
belterületen egyáltalán nem, a külterületen 
csak a szükséges legrövidebb időre szabad 
használni. 

A riasztás ideje alatt mindennemű 
forgalom szünetel. 

A villamosok ott állnak meg, aKol a jel érte 
őket, minden egyéb járműnek szorosan ás ut 
baloldalára kell állnia és a lámpáit eloltani. 
A lakosságnak a riadó alatt lehetőleg tar-

V 

Tisztelettel 
meghívom Ont is 

könyvujdonsógaim 
és ut 

divatlapjaim 
megtekintésére 

Dénes 
könyvkereskedés 

Kigyó ucca 2. & 
tózkodnia kell a közlekedéstől saját érdeké* 
ben is. 

A légoltalmi szolgálatra kötelezetteknek® 
akik valamelyik légoltalmi segélyosztagba 
be vannak osztva, minden külön meghívó g 
nélkül a gyakorlat kezdetén jelentkezniük 
kell. Az I. körzet gyülekező helye: belvárosi 
fiu elemi, a H-é a Szent György-téri elemi, ű 
ffl-é a rókusi állami elemi, a lV-c a Földmi-
ves-uccai elemi, az V-ó az ujszegedi községi 
elemi, a Vl-é a somogyitelepi községi elemi 
iskola. 

A légoltalmi gyakorlatról kiadott rendelet 
nyomatékosan figyelmezteti a város lakos-
ságát, hogy az előirt rendszabályokat ponto-
san tartsa be, a gyakorlat idejére előre ké-
szüljön fel, mert a gyakorlat alatt előfordult 
esetleges károkért és balesetekért mindenki 
maga felelős. Aki a rendelkezéseket be nertl 
tartja, kihágást követ el cs a kihágás kéthó-
napig terjedhető, elzárással büntetendő; 

11 tisztviselő és a 
bankigazgató becsület-

sértés! pere 
Feltételesen 500 pengőre Ítélték a tisztvise-
löt, enyhítő körülmény: elkeseredett lelkiál-

lapota 

(.4 Delmagyarország munkatársától.) A szeg** 
di törvényszék fellebbviteli tanácsa kedden tár-

gyalta Hovanyecz Ferenc magántisztviselő, a Hód-

mezővásárhelyi Takarékpénztár vott tisztviselőjét 

ník. becsületsérlési perét. Hovanyecz Ferenc többek 

jelenlétében szidta és becsmérelte Vaján Bélát, a 

Hódmezővásárhelyi Takarékpénztár vezérigazga-

tóját. Lókös Bcláné előtt a következőket mon-

dotta Asztalos Dezsőnek, a bank alkalmazottjá-

nak: 

— Itt van az a piszok gazdája, nem ment még 
nyugdíjba? No majd jön a 21-i tárgyalás, ott majd 

kiteríteni a társaival együtt, lecsukatom, meheí 

a Csillagba, ott majd nyughatik... Ugy haljottam® 

hogy a takarékban ki szokták cserélni az utalvá-

nyokat, mondja meg a gazdájának, hogy az enyé-

met ki ne cseréljék, mert kiterítem öt ós az égés* 

társaságot és lecsukatom öket... 

Hovanyecz Ferenc a törvényszék előtt meg-

tartott tárgyaláson tag3dta bűnösségét, néhány 

kihallgatott tanú is ugy adta vissza a beszélgetést, 

mintha Hovanyecz a következőket mondotta volna: 

»Hagyjuk az egész Vajda-ügyet. Laub János meg-

mondotta a törvényszék előtt, hogy vagy ő, vagy 

Vajda Béla börtönbe kerül...* 

Más tanuk viszont határozottan vallották, hogy 

Hovanyecz a vádiratban foglalt kijelentéseket mon-

dotta a vezérigazgatóval kapcsolatban. A vásár-

helyi járásbíróság a vádlott bűnösségét megálla-

pította és .500 pengő pénzbtintetcsre, behajthatat-

lanság esetén 50 napi fogházbüntetésre ítélte, az 

Ítélet végrehajtását azonban három évi próba-

időié felfüggesztette. A biróság enyhítő körül-

ménynek vette a vádlott elkeseredett lelkiá'iapot'.it. 

A keddi törvényszéki tárgyaláson az iratok is-

mertetése után dr. Hütf.r Béla védő beszélt, majd 

a fellebbviteli tanács indokainál fogva helyneiv 

hagyta a járásbíróság ítéletét. Az itélct jogerős. 
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Valódi M e r k ú r kerékpárok 
ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely 
Varrógépek, Gramofonok, 
UAdiók, gyermekkocsik Déry Génáruház 

A lány, a vasutas 
és az Omega óra 

E lőször felmentetlék, másodszor nyolchónapra ítélték a lényt, 
aki az itélet után hisztériás jelenetet rendezett a biróság előtt 

(A Délinagyarorazág munkatársától). A szege-

di törvényszék S á r u yttunácsa kedden vonta fe-

lelősségre lopás büntette óimén K ó h a j d a Vik-

tória rovottinultu leányt. Kóhajda Viktória 

augusztus elsején, hajnalban megszólított uz uc-

iáu egy nyugdíjas vasutast, aki becsípve igyeke-

zett hazafelé ós cigarettát kért tőle. Az öregnél 

nem volt cigaretta, ellenben beinvitálta a nőt 

egy vendéglőbe. Olt u nyugdíjas vasutas az asz-

tal mellett elaludt és ekkor Kóhajda Viktória ki-

húzta zsebéből értékes Omega óráját és eltűnt 

A vasutas feljelentésére később elfogták, biróság 

elé is állították, dc olt fel kellelt menteni, mert 

nem volt ellene bizonyíték a nyugdijai vasutas 

vallomásán kivül. Az órái nem találták meg. Ak 

ker a biróság elrendelte azonnali szab ídlábru-

belyezését. 

Az újságokból értesült a dologról R ó z s a 

Sándorné tejárus asszony, aki az órát annak ide-

jén megvette. Felment a rendőrségre és elmon-

dotta, hogy a lopást követő napon megjeleni nála 

Kóhajda Viktória és azzal i mesével, hogy a 

férje megszökött tőle és egy fillér nélkül itthagy-

ta, egy órát kínált neki eladásra, amit meg is 

vett tőle Két pengőért. A rendörségen kiderült, 

hogy az óra azonos ar, ellopott Omegával. Kó-

hajda Viktória ellen ismét megindult az eljárás. 

az ügyészség újrafelvételi kérelmében kérte -a 

felmentő itélet megsemmisítését és Kóhajda Vik-

tória elitélését. 

A keddi főtárgyaláson a leány állhatatosan ta-

gadott. Kihallgatták a nyugdíjast, aki határozot-

tan feli-inerto beune azt a uöl, 'akivel együtt volt. 

vallomást tett egy éjjeliőr is, aki látta kettejü-

ket elnienui, végül vallott Rózsáné is, uki szin-

tén határozottan felismerte a vádlottban azt a 

nőt akitől az órát megvette. 

Kóhajda Viktória ezekután is megmaradt taga-

dása mellcff, kijelentette, hogy azokban a napok-

ban súlyos betegen feküdt otthon, ncm is lát-

hatták az uccán. 

A biróság u leányt nyolc hónapi börtönie 

itéllc. 

Kóhajda Viktória kijelentette, hogy az Ítélet-

ben megnyugszik, ha kct heti halasztást kap a 

büntetés megkezdésére. Az ügyész azonban kö-

zölte, hogy nem engedheti szabadon. A leány 

erre hisztériás jelenetet rögtönzött, sirt, kiabált, 

kérte, hogy inkább ítéljék kőféláltali balálra , . . 

Az elnök többszöri figyelmeztetésére sem hagy-

ta abba a kiabálást, mire három napi magánzár-

kát kapott. Végre nagynehezen megnyugodott, az 

Ítéletben és igy az jogerősség lett. 

Ujonan átatakittotft helyiségeinkben 
nz őszi és teli ruházati cikkek árusításút megkezdtük. 

Blau Ignátz 
férfi cs női ruhák áruháza KELEMEN-UCCA 5. 

a legnagyobb és legválasztékos,' '» raktár az összes ruházati cikkekben, 

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

a legnagyobb választékban. . 

MEGBÍZHATÓ Á R U ! Szolid kiszolgálást OLCSÓ ÁRAK! 

Külön női osztály. Tekintse meg áras kirakatainkat. 

Amii az adófizetésről íudni kell 

A beruházási hozzájárulás 
első negyedévi résztelét ok-

tóber l- g be kell lizefni 

A pénzügy igazgatóság u beruházási hozzájáru-

lás kivetését befejezte. A beruházási hozzájáru-

lás összegéről a fizetésre kötelezetteket fizetési 

meghagyással értesítik. A fizetési meghagyáso-

kat most kézbesítik. A fizetési meghagyásában 

nemcsak a beruházási hozzájárulás összeget és 

az értékek megállapítására vonatkozó indokokat, 

hanem a negyedéven kint fizetendő részletek ősz-

szegeit. a fizetés idejét, valamint a kamattérítés-

re való esetleges igényjogosultságot is feltünte-

tik. 

\ fizetésre kötelezettek q beruuházási hozzájá-

rulást megállapító fizetési meghagyás ellen a 

kézbesítéstől számított 15 nap alatt a pénzügy-

igazgatóság székhelyén alakított döntőbizottság-

hoz fellebbezhetnek, amelyei a pénzügy igazgató-

ságnál írásban kell benvujluni. 

A döntőbizottság á hozzá érkezett fellebbezése-

ket elbírálja. Határozatának meghozatalánál uincs 

a fellebbezésben megjelöli halárukhoz kulvc. ha-

nem uz alsóbb fokon megállapított összeget fel-

emelheti, vagy leszállíthatja. 

A beruházási hozzájárulást 20 egyenlő negyed-

évi részletben kell megfizetni. A negyedévi rész-

letek 1038. év október hó 1 napjától kezdődően 

minden év január, április, julius cs október hó 

1 napján esedékesek és ugyanezen időpontokig fi-

zetendők. 

Azok a fizetésre kötelezettek, akiknek jövedel-

me egészben vagy túlnyomó részben mező- és 

erdőgazdaságból származik, a beruházási hozzá-

járulást 1938 cv október hó 1 napjától számított 

25 egyenlő negyedévi részletben fizetik. 

Azok a fizetésre kötelezetlek, akik az 1921, cvi 

XLV. te. szerint a mező-,- erdő- cs szőlőgazdasági 

ingatlanok utáu kivethető vagyonváltságra kész-

pénzben teljcsitettek fizetést, a beruházási hozzá-

járulást az 1938 év október hó 1 napjától száini-

lult 30 egyenlő negyedévi részletben fizetik. Akik 

a vagyon váltságot az előbbiek közül természet-

ben ingatlanátadás utján rótták le, a beruházási 

hozzájárulást az 1938 év október hó 1 napjától 

számtiott 40 egyenlő negyedévi részletben fizetik. 

Úgyszintén 10 egyenlő negyedévi részletben fize-

tik a beruházási hozzájárulást azok a szerzetes-

rendek, amelyek közoktatással foglalkoznak. 

' A pénzügy igazgatóság megengedheti, hogy a 

beruházási hozzájárulást a fizetésre kötelezett 

félcveukiut vagy évenkint fizethesse. Ilyen ked-

vezmény csak kérelemre és csak annak a fizetés-

re kötelezettnek engedélyezhető, aki igazolja, 

hogy Jövedelme ucgycdévnél, illetőleg félévnél 

hosszabb időközökben folyik bc. 

A pénzügyigazgatóságnak a beruházási hozzá-

járulást megállapítását tartalmazó fizetési meg-

hagyása, továbbá az elsőfokú döntőbizottságnak 

a beruházási hozzájárulás tárgyában hozott má-

sodfokú határozata ellen irányuló fellebbezésnek 

halasztó hatálya nincs. A fellebbezéssel megtáma-

dott elsőfokú kivetés mérve szerint kell a beru-

házási hozzájárulást fizetni mindaddig, aniig aa 

elsőfokú döntőbizottság a fellebbezés felett nem 

határoz. 

Kivételes méltánylást érdemlő esetekben a pénz-

ügyigazgatóság 'a folyó évi részletekre legfeljebb 

az év végéig terjedő fizetési halasztást, vagy rész-

letfizetési kedvezményt engedélyezhet. 

Aki a beruházási hozzájárulás és a birság egy, 

'vagy több negyedévi részletét a fizetésre megál-

lapított nap elölt fizeti ineg, az előre befizetett 

negyedévi részlet után kamattérítésben részesül. 

Akinek összes tiszta jövedelme 50 százalékbau, 

vagy ennél nagyobb mértékben föld- és házbir-

tokból származik, cvi ti százalék, minden más fi-

zetésre kötelezettnek az előre befizetett negyed-

évi részletek után évi 4 százalék kamattérítés 

jár. A kamattérítést, ha a kötelezett az évnegyed 

első napján fizetett, a fizetés napjától, ha pedig 

később fizetett, a fizetés napját követő évnegyed 

első napjától az elörefizetett részlet fizetéséra 

megállapított napig kell számítani. 

A beruházási hozzájárulás és birság negyedévi 

részleteinek sérelmes fizetése esetében évi 6 szá-

zalék késedelmi kamatot kell fizetni. A késedel-

mi kamatot a negyedévi részletek fizetésére 

megállapított évnegyed első napjától — tehát ja-

nuár, április, julius és október hónap 1. napjától 

— annak a hónapnak a végéig kell felszámítani, 

amelyben -a fizetést teljesitik. 

VÁSÁRHELY MEZŐGAZDASÁGI KÉPISKOLA 

felállítását kérte. A minisztérium hajlandó is tel-

jesíteni a város kérését, azonban csakis azzal a 

kikötéssel, hogy a város köteles az iskolát fel-

cpileni, huszonöt hold telket adni hozzá és min-

den élő cs holt felszereléssel ellátni, a miniszté-

rium csak a tauerők fizetését vállalja magára. 

OROSHÁZÁK BÉKÉSMEGYE MÉHÉSZEI va-

sáruap nagyszabású méhészeti kiállítást és ezzel 

kapcsolatban kongresszust és szckbázlclavatási 

ünnepséget rendeztek. 

BÉKÉSEN RADÓ SZÍNIGAZGATÓ TÁRSULA-

TA „szabadtéri elüadásbau" bemutalta -a János 

vitézt. A szabad színpadot a Körös-partján állí-

tották fel. A szép idő kedvezett az előadásnak, 

ugy, hogy összesen mintegy négyezer főnyi kö-

zönség gyönyörködölt Kacsóh Pongrácz müvé-

ben . . , 

BÉKÉSCSABA hétfőn tartotta meg rendes köz-

gyűlését, amelyen több fontos pontot is letárgyalt 

a város törvényhatósága. 

A KISKUNFÉLEGYHÁZÁN MÜKÖDÖ MÓRA 

FERENC TÁRSASÁGBA az elmúlt napokban tö-

megesen lépett bc a városi ifjúság. Az uj tagok 

külön szakosztályt képeznek az cgycsülelbcn, ön-

álló vezetőséggel. 

GYOPÁROSFÜRDÖN NEMSOKÁRA HOZZÁ-

KEZDENEK a mélyfúráshoz, amely a szakértők' 

szerint eredménnyel kecsegtetne és nagymérték-

ben hozzájárulna a fürdő felvirágoztatásához 

Békésmegye jelentős anyagi segítséget nyujl 4 

fúráshoz. ' * 

BAJA VAROSA a Gyermekvédő Ligával együtt 

erdei iskolaüdülőotthonokat létesített, amelyeket 

most október folyamán avatnak fel ünnepélye* 

keretek között. 
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A polgármester levele 
Gailovich Jenőhöz 

Harmincöt évvel ezelőtt alakult meg a legna-
gyobb délvidéki kulturális szerv, a DMKE — 
amelyről vasárnap részletesen beszámoltunk. Ez-
zel az évfordulóval egybeesik G a i l o v i c h Je-
nőnek — a DMKE egyik fáradhatatlan megalapí-
tójának — ne.gyvauéves újságírói jubileuma. Eb-
ből az alkalomból most dr. P á l f y József pol-
gármester a kővetkező levelet intézte Gailovich 
Jenőhöz: 

„Kedves Barátom! Egyéniségedhez illő, előkelő, 
halk, de annál bensőségteljesebb melegséggel 
ünnepli barátaid, kollégáid cs tisztelőid impo-
záns tábora újságírói pályád negyvenedik évfor-
dulóját. Ebből az alkalomból úgyis, mint régi 
barátod, úgyis, mint Szeged polgármestere mele-
gen megszorítom a kezed, megköszönöm közérde-
kű, önzetlen fáradozásaidat, amelyeknek eredmé-
nyeiben Szegeden sok szépet és értékeset alkottál 
és szívből kívánom, hogy a Mindenható adjon 
Neked erőt, egészséget, kitartást és munkaked-
vet » továbbiakhoz. 

Baráti érintkezés közelségéből láttam közdel-
fnes pályád indulását, láttam az elédtornyosuló 
akadályokat, bámultam kitartásodat és munka-
képességedet és láttam, ahogy sokszor magadra-
hogvva mint gyűjtögetted és rakosgattad egymás-
ra hangyaszorgalommal a kultura tégláit, míg-
nem a város kapujában, a Boldogasszony-sugár-
uton felépült a DMKE hatalmas palotája, a város 
büszkesége, egyik legszebb és legnagyobb köz-
épülete. Azóta a falak megteltek benső tartalom-
mal, a DMKE fogalommá vélt és élén az ország 
írófejedelmével folytatja ma is azt az értékes 
kullurmunkát, amelynek ideális elgondolása 35 
évvel ezelőtt Tőled származott. Pedig az akkori 
időkben nagyon nehéz munkád volt, meri nem-
rsak a közönyt kellett lekiizdened és az. emberek 
áldozatkészségét megnyerni a nemes ügyhöz, ha-
nem sokszor ellenséges hangulattal is meg kellett 
birkózni, niert akadtak olyanok, akik éjszaka le-
bontották azt, amit nappal felépítettél. 

Értékes és alapvető munkát végeztél nóhni 
í v á n k o v i c s Sándor volt városi főügyész el-
nöklete alatt működött általad n igy munkával 
megalkotott Szegedi Fogadalmi Teniolomegyesli-
lethcn, a Szegedi Gyorsíró Egyesületben, a Ke-
reskedők Egyesületében, a DMKE-ben, a Revízió? 
Ligában, hilbuzgalmi alakulatokban és számos 
gazdasági és kulturális intézmény életrehivásá-
ean. szóval,, tollal, ernyedetlen munkával, — nem 
törődve az utadba gördített akadályokkal, sok-
szor gúnnyal, lekicsinyléssel, intrikával, — ide-
álista lelkesültséggel dolgoztál kitűzőit szép és 
nemes célokért. 

Negyven év távlatából visszatekintve a meglelt 
ntra, meglehetsz elégedve az eredményekkel. És a 
jól tcliesilelt kötelesséöfelemólő érzésben felejts 
él mindent, ami életutadon zavart és tüskeszurá-
síival néha talán felvérzett és fájdalmat okozott. 
A sebek hewósrvultak és öritti. hnrfv a határkőnél 
rövid pihenőt tartva a Mindenható kegyelméből 
friss erőben folytathatod utad és a jubiláris év-
fordulón a fózan önkritika babériát saiát kezed-
del letépheted és emlékül gyermekeidnek átathu-

tod. , 

Szívélyes baráti üdvözlettel régi hived dr. Falfy 

.tózsef." 

— o o » — 

_ A legkisebb munkabérek. Az iparügyi mi-
niszter által kinevezett országos bizottság meg-
állapította az ország egész térületén fizetendő 
légkisebb munkabérekét a közraktárakban és nyil-
vános tárházakban dolgozó rakodómunkások, to-
vábbá az ipartörvény hatálya alá esö egyéb mun-

• kaádók által gflhónának és magvaknak rakodása-
rái alkalmazott munkások részére. A bizottság 
által idevonatkozókig hozott határozatot möst 
kézbesítették ki z munkaadói és munkavállalói 
éidrkeltségnek és az az iparügj i miniszter meg-
erősítése után lép éleibe. 

Eljegyzés. Gáspár Zoltán és Lórik Lenke 

ltgyesek. (Minden külön értesítés helyett). 

— Ha influenzája van, gondoskodjék arról is, 

hogy gyomra és belei a természetes „Ferenc J ó . 

zsef" keserűvíz használata által gyakran és ala-

posan kitisztittassanak. Kérdezze meg orvosát. 

— Államfelforgatás büntette miatt vád alá he-
lyeztek három pécsi agitátort. Pécsről jelentik: 
A másfél hónapja előzetes letartóztatásban lévő 
pécsi „hungarista" vezetők bűnügyében ujabb for-
dulat történt. A pécsi ügyészség elkészítette a vád-
iratot C s e h Nándor fényképész, M e z e i Lajos 
orvosszigorló és C s o n k a László joghallgató el-
len, a vádiratót a lefoglalt bűnjelekkel együtt 
álküldötték a pécsi törvényszék ötös tanácsához. 
Az ötös tanács a közeli napokban kitűzi a fő-
tárgyalást. Az ügyészség Cseh Nándor és két tár-
sa ellen, az állami és társadalmi rend erőszakos 
fetforgalására és megsemmisítésére irányuló bűn-
tett miatt emelt vádat. Az ügyészség megállapí-
totta, hogy Cseh cs két társa áprilisban kezdték 
meg Pécsett a szervezést. Fártirodát nyitottak, 
Cseh Nándor és társai vezérüknek azt a Szálasi 
Ferencet vallották, akit az állam és társadalmi 
rend erőszakos felforgalására és megsemmisítésére 
irányuló bűncselekmény miatt időközben jogerő-
sen elitéltek. A pécsi nyilasrezetők magukévá 
tették Szálasi programját és ennek kihangsúlyo-
zására Szálasi fényképét helyezték el a pártiro-
dában. Szálasit éltető röpiratokat, sajtóterméke-
ket. A főtárgyaláson világosság derül a pécsi 
„hungaristák" szervezkedési módszereire és arra 
is, hogy a hetekig fartó falragaszostrom. aszfalt-
os házmázolás ellenére is a mozgalom Pécs tár-
sadalmában nem tudott gyökeret verni. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács, 
1 lakatos, 1 villanyszerelő, 100 répaszedő munkás 
Földeákra, 20 kubikos helyben, 1 asztalos, 1 ká-
dár, 3 bognár, 8 szabó, 3 borbély, 16 cipész, 1 
ragasztó, 1 cukrász, 1 konvhalegény, 11 kifutó-
fiú, 8 mindenes hónapos. Nők: 10 cipőfelsörész-
tüzÖ és ragasztó, 4 hölgyfodrásznő, 1 varrónő, 
1 kifutó (csomagoló), 1 bejárónő, 1 szakácsnő. 3 
mindenes főzönő, 1 gyermekleány, 1 szobaleány. 

K ö t ö t t á r u K 

Campcl és Hegyinél. 

Tisza Ca/os Körút. 

A paprika termés kilátásai 

A kora nyári rossz időjárás folytán a paprika-
termés kilátásai eleinte kedvezőtlenül alakultak. 
Az augusztusi esőzések folytán azonban a kötött 
virág mindenütt gyümölccsé fejlődött, minek kö-
vetkeztében a bokrokon rengeteg eső mutatkozott. 
A szedés nagy általanösságban három héttel el-
késett ugyan, de a napos cs szép szeptemberi 
idő igen kedvező hatással volt a csövek beérésé-
re. Vannak bokrok, amelyeken husz-huszonöt cső 
is mutatkozik. Szeged határának nagy paprikater-
oiő részein. Röszkén és Szentmihályteleken a kilá-
tások olyanok, hogy amennyiben a mai szép és 
derűs időjárás még tiz napig eltart, az 1037. esz-
tendeinél nagyobb termésre lehet stámitaní. Tá-
jékozásul meg lehet említeni, hogy az 1037. é* 
termés körülbelül 480—500 vaggónra rugn" 
Ugyanilyen kedvezőek a terméskilátások a h í " ' 
jugoszláv oldalán is, ahol Horgosón és környékén 
mintegy 40(10 hold Vari beültetve paprikával. Az. 
ottani gazdak valószínűleg a horgosi Jugoszláv 
pipríkakisérlft i állómás vezetőségének kezdetné-
nyerésére érdekes érlelési móddal kísérleteznek: 
leszedik a paprikabokrok sürü leveleit, bogv n 
őszi nap teljesen a paprika gyümölcsét érje és 
belőle minél többet beérlelien. , 

\ 

M á k 
Nem csalás, nem ámítás, még csak neir> 

is kitalálás. Megtörtént szórói-szóra, betűről-

betűre. 

A snagyságos ur«, akinek főfoglalkozása, 

hogy törzsvendég az egyik szegedi kávéház-

ban, remek bemondásairól nevezetes. Amint 

megjelenik a törzsasztalnál, a pincérek lélek-

szakadva rakják elébe a legfrissebb viccla-

pokat. Ilyenkor megközelíthetetlen. Belebú-

jik a papirrengetegbe, olyan komoly arccal, 

mintha Roosevelt legtragikusabb személyes 

üzenetét tanulmányozná, olvassa végig a 

nemzetközi humor minden termését. Isme-

rősei már régen tudják, hogy ilyenkor ko-

moly munkát végez: tanul. Szedi magába az 

anyagot. A nyersanyagot. A feldolgozni va»* 

lót. Aztán fel is dolgozza. És ismerősei las-

sankint visszakapják töíe mindazt, amit ki-

szedett a vicclapokból, vagy a lapok humor-

rovatából. Szellemes ember. Mindenkire és 

mindenre van valami találó megjegyzése. 

Néha már félelmetes is. 

Szóval vele történt az alábbi jóvátétel. 

Ebed utáni kapucincrre ült ba a kávéházba. 

A kapuciner mellett elfogyasztott másfélmá-

zsa vicclapot és egy fonott mákoskiflit. A 

kapuclnert tudniillik uzsonnaidőben fogyasz-

totta el. Aztán vette a kabátját és már in-

dulóban lelett negyven Híjért a főpincér elő a 

márványasztalra. 

— Nem lesz ez rövid, nagyságos ur —-

kérdezte illedelmes kajánsággal a főpincér. 

—• Hogy, hogy rövid? Egy kapucimrem 

volt — méltatlankodott a nagyságos ur. 

A főpincér diszkrét mosollyal hajolt közel 

hozzá és görbe mutatóujjával a szája felé bö-

kött: 

— Hát a fogán az a mák...? 

— Ja igen, volt egy mákos is. Majdnem 

elfelejtettem, — mondta a nagyságos ur za-

vartan és óvatos léptekkel távozott. 

Azóta nagyon respektálja a főpincert. UJ 

bemondásait nem rajta próbálja ki. 

_ 46-os vacsora. A volt tényleges és tartalékos 

46-os tisztek holnap (csütörtökön) este 8 órakon 

a Hági különtermében vacsorát tartanak; ame-

lyen dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy is meg-

jelenik'. 

— Bombamerénylet egy bácsalmási kereskedd 

ellen. Bácsalmásról jelentik: Keddre virradó éj-

szaka merénylet történt Bácsalmáson On/unsz Jó-

zsef ellen, aki a kisgazdapárt helyi vezetője. Éjjeli 

2 és 3 óra között Onhausz József arra riadt fel, 

hogy kemény tárgyat dobtak be, ablakán. A vil-

lanyt meggyújtva, ijedten látta, hogy egy bomba-

szerüon kiképzett bádogdoboz van közvetlen sz 
ágya előtt, melynek kanóca cg. Felkapta a bombát 

és kihajította a nyitott ablakon keresztül az ucca 

közepére, ahol az óriási detonációval felrobbant. 

Amikor az ablakon kinézett, nem messze a háztól 

két menekülő férfit látott, akik ulán kiáltott: 

»Állj!« Azok nem áljtak meg, mire vadászjegy vé-

réből két lövést adott le, a lövések azonban nemi 

találtak. Onhausz a csondőrségpc sietett, bejelen-

tette a bombatámadást. A felrobbantott bomba 

maradványaiból megállapították, hogy az ugyan-

olyan bomba, amelyet a mult hónap l^özcpcn már 

ogyizhen Onhausz 'lakásába akartak bedobni, azon-

ban ez nem sikerült ós a ház előtt robbant fel. 

A csendőrség a nyomozást megindította, hogy a 

tetteseket felkutassa. 

Ü g y e s 

aquisitört 
keres íixre, vagy jutalékra, esetleg 
mindkettőie 
Takarékossági Hiíeliroda, Mabó 
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Pénteken rendkívüli 
közgyűlésen tárgyalják 

á makói vlllanykoncesszió 
meghosszabbítását 

-fA Délinagynrország makói tudósítójától.) A 
makói Vlllanykoncesszió meghosszabbítására irá-
i'ypó tárgyulások pénteken, kerülnek döntésre. A 
villanvbizottság által letárgyalt szerződéstervezet 
ugyében N i k r I s z k y polgármester eljárt Bu-
dapesten, ahol hajlamlnnk mutatkoztak a villany-
bizottság kívánságait részben honorálni, az eru-
Jcti szerződéstervezeten bizonyos módosításokat 
i © további engedményeket tenni a város javára. 

A város vezetősége most már véglegesen letnr-
f.yaltatni kívánja a koncesszióraeghosszabbitás 
iigyét és coélból szeptember 29-én délután fél 5 
mára a villanyblzoltságol. pénteken délelőtt 9 
órára az állandó választmányt és délután fél t 
órára a képviselőtestület rendkívüli közgyűlését 
-hívta össze. * 

—oQo — 

V tolvaj béres megszabadult, feleségét elitéltek. 
11 n k ó Vilmos kiszombori gazdálkodó feljelen-

tette bórését, G u b i n a András 23 éves kiszom-
Ijori lakost, aki n vád szerint, amit a csendőri 
nyomozás eredménye is igazolt, 60 tyúkot lopott 
ei gazdájától. A lopott jószágokat a béres felescpc 
értékesítette s igy az asszony ellen is megfndn't 
az eljárás orgazdaság cimén. A mai járásbirösági 
tárgyaláson Hinkó Vilmos a feljelentését vissza-
vonta s a tolvaj béres megszabadult tettének 
büntetőjogi következményeitől. Nem igy azonban 
a hivatalból üldözendő orgazdaság vétségével 
vádolt felesége, .akit a biróság nyolcnapi fogház-
v i itélt. Az. itélet jogerős. 

Ellopták n szekrényből h pénzét. M i k l ó s Mi-

ndlvní Berzsenyl-uccai lakos feljelentést tett a 

•nrikói rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki a 

lakásán lévő szekrényéből 165 pengő készpénzét 

ellopta. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra Jelentkeztek: 
Markovics Tivadar Suránvi Viktóriával, viléz 
Borka Sándor Kádár "Erzsébettel, Cseh Imre Sipos 
Hozúfiúval. Házasságot kötöttek: Milos Antal Bu-
rünkni Etellel, Igaz József Burunkai Juliannával, 
Mező József Blaskó Erzsébettel. 

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

Felszerelési cikkek 
Kaki pérna 1 gombolyag, tűvel együtt —.06 

Bakancs -szeg 30 drb — 08 
Fogpor 1 doboz > —.10 
Borotváikózó stifít 2 drb —10 
Bekenő kefe —12 
Börzsir 1 doboz • —11 
Ruhakefe —.14 
Gömloólyü hajkefo —11 
Borotva szappan kocka, vagy rud alakú —14 

Borotva ecset —.14 
Almninium borotva tál — 14 
Korom kefe 3 soros — 16 
Sárkefe —18 
Fanyelű fogkefe, . — t8 
Borotva timsó —18 
Ci|>ő fénymáz 2 doboz —18 
Bakancs fényesítő kefe —.20 
Mosókefe —.20 
Súroló kefe — 20 
Fogkrém 1 tubus —20 
Bakancs fűző 2 pár —21 

— 01; nn egyéunek, akinek bélüriilésc elégtelen 
t ezért emésztése meg van zavarva és éjjel nem 
tud aludni, ajánlatos néhány napon ál korán reg-
P il egy pohár természetes „Ferenc József" kese-
rű vizet inni. Kérdezze meg orvosát. 

— Gyermekkocsit vitéz Kállaytúl. Kálvária u. 41. 

— öt világnyelvet tanulhat a külföldön végzett 
okleveles középiskolai tanárok nyelvtanfolyamán. 
Német, francia, ungol, olasz és spanyol nyelvet 
tanítanak. Tnndij nincs, csak beij-atási dij. Felvi-
lágosítást a tanfolyam vezetősége ad. Révai u. 5. 

D E T M AGY A ROR S Z Á G Szerda, 1938 szeptember 28. 
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—Micsoda gonosz kis teremtés maga! 
— Komisz vagyok, tudom, azt ukarta 

mondani. 

A világ minden kincseért se. 
— Na, csak ne szenteskedjen. Tegnap ki-

mondta volna. Ma gondolja. Mi ebben a go-
noszság? Nem érdemlem meg, hogy udva-
roljanak nekem? 

— Föltétlenül- Tökéletes asszony. Elra-
gadó! 

— Csak őrizze a gúnyját, szüksége lehet 
rá máskor is. Ha pedig ennyi jelzőt pazarolt 
rám, miért nem vállalkozik? Asszony va-
gyok, én felelek magamért, magának ve-
szélytelen a játék. A más bőrére, számlájára 
m egy , — szokták mondani a gavallér világ-
ban. A lány más. Oi t akármilyen vakmerő-
ek is az erkölcsök, az elhatározások, — ki-
számithatatlan a vég. 

Korláth megállt, összeráncolta homlokát. 

— Nem vagyok gyerek, akit ugratni le-
het. Talán ebben az értelembon soha nem 
is voltam. 

Az asszony, derékig a vízben, ott kacagott 
vele szemközt, locsolta magát a vízcseppek 
mintha gyöngyruhába öltöztették volna. 

— Én nem ugratom, én komolyan beszé-
lek. 

— Bocsásson meg, mire jó ilyen tréfákkal 
megrontani a legszebb összhangot? Vagy 
azt hiszi, hogy nyár van s okkor minden 
szabad? Lepereg a vizzel? 

— Hogy mi szabad és mi nem, azt előre 
sohasem lehet megmondani- Ami sikerült, 
azt cl is kellett követni. 

Korláth hirtelen szakította meg a témát. 
— Most pedig usszunk egy darabot, mett 

küllőmben sose jutunk ki a vízből. 

— Nem bánom, megtehetjük. Azért me-
gint adósom maradt. 

Bebukott a vizbe, pajzánkodott 
— Nem baj, azért ugy veszem, mintha 

kötélnek állt volna. Ismerem a maga túlzott 
szemérmetességét. Hány éves is mult, amig 
meg mert a strandon jelenni? 

— Nem olyan rég volt. 
— Kiábrándítói UtálatosI Egv festő mord-

ja ezt, aki sehol a világon jobban nem ta-
nulmányozhatja a formákat, mint itt. 

— Sose rajongtam az aktokért 
— Nem is tudja akkor, mi a szép. 

— A meztelenség csúnya. 
— Nem akarón; megint meghántani, na-

gyon óvatos vagyok, annyit azonban meg 
kell kérdenem, hogv egészen ifjú korában 
is igy frondolkozott? 

— Mindig. 

— És maga csak felöltözötten látta a nőt? 
— Azt nem mondtam. De mégis csak kü-

lömbség, ha én magam hámozom le. 
— Na lássa, magánál is fontosabb akkor 

a forma, mint a lényeg. 

— 11a ugy parancsolja, baladjunk kifelé. 
— Mi a sürgős? 
— Hűvös a viz, megfázunk. 
— Majd felfrissítem egy kis tussal. 
Teli tenyérrel kezdte Kortláth felé locsolni 

a vizet. 

— Gyerek! —- kiabálta az, megrázva a fe-
jét, hogy kitisztuljon n szeme-

Uja bb tuss-áradat- volt rá a válasz. A te-
nyere derékszögben vágta a hullámokat, 
uuy hullottak azok vissza, mintha es© es-
nék. 

•— Hagyja abba, mert Ka én kezdem e l . . . 
<— Azt szeretném látni! Ugyan, mit csinál? 
— Isten úgyse, megmártom. 

— Most már azért isi 

Az ujabb fröcsköndözésre Korláth neki-
feküdt a viznek, Zentainé aprókat sikoltozva 
menekült De nem jutott messzire, mert a 
festő utolérte s elkapta, hogy nc jusson to-
vább. 

— Megígértem, megteszem. 
Hogy kényelmesebben buktathassa a viz 

alá, a hóna alá nyúlt, ő maga gázolta a hul-
lámokat. Valami sokra ugyan nem jutott, 
mert az asszony egyszerre hozzátapudt. Érez-
te a trikóján a kemény alma-mellét, a lába-
szárán végiglapadt az asszony gömbölyű 
lábaszára, a combja, mintha belé akarna ol-
vadni- A szemét is behunyta, nem szólt 
most egy szót se, a száját összeszorította, a 
két karja élettelenül hanyatlott alá. 

Korláth szeme káprázni kezdett, a harma-
dik buktatás után abbahagyta a játékot. 

— Megkapta, amit megérdemelt. .Jó volt? 
Nem jött rá válasz, élettelennek látszó 

testet tartott a karjában. 
— Asszonyom, szóljon, rosszul van? 
Rázogatta, semmi eredmény, erre gyors, 

kínos tempókkal cipelte magával a part fefe:, 
bogv minél előbb fövenyt érjen. 

Most már felkapta a karjába, mint alta-
tásra szánt gyereket. Bosszantotta a dolog, 
micsoda érctlenségbe keveredett megit;t, 
soha az életben nem fog megkomolyodni? 

— Hallja, bogy szólítom? Ne féljen sem-
mit, elhagytuk a mélységet, nem történhet 
baja. 

Zentainé arca mozdulatlan volt, Korláth' 
soha ennyire nem nézte meg, mint most. A' 
hosszúkás, szabályos zártsága vonásait, az 
ijj-szerüen görbülő ajakát a végén a két csi-
gával, az árnyékos szempilláját, a nyaka fi-
nom arányosságát. Ott tartotta még a kar-
jában, már nem beszélt, csak nézte, azt is 
elfelejtette, hogy komolyabb baja támadhat. 

— Gyerek, mégis csak gyerek, mormogta 
magában, miközben a kezét mintha han-
gyabolyok lepték volna el, annyira bizser-
gett. 

Nem lehet büntetlenül igy hordozni az 
embernek egy szép asszonyt a karjában, 
mert megég a keze, a láng pedig lovábbha-

rar 

Most nagyon ovatosan feljebb emelte* 
mintha a maga fejéhez, Isten tudja, talán a 
szájához akarná közelebb hozni, de abban a 
pillanatban kiugrott a karjából, óriási hal, 
amely meglepi a halászt. Egész szabályos 
szaltó volt ez, pompásan sikerült, a követke-
ző percben pedig ott kacagott a vízben, csap-
dosta, verdeste magát gyermekes tempera-
mentummal, alig tudott szóhoz jutni a neve-
téstől. 

— Nahát, ez nagyszerű volt. A maga ré-
mülete, az clképpedése, mindent megér- Ha 
ki tudtam volna nevetés nélkül állani, meg-
engedem, hogy egészen a kabinokhoz vi-
gyen, — az lett volna csak a pokoli mulat-
ság. 

(Folytatjuk). 

mmmmmmmmm^—mmmm—mm^mmmmmmmmmst 

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

mennyiségben 

Cc i l r n r n é i l legolcsóbb áron vehet. 
5 I 1% U O II a I Tisza La>o< körút 53. sz. 
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Budapesten látszik előkészítő 
mérkőzést vasárnap 

a Szeged FC? 
Á Szeged F C vezetősége könnyelmű já-

tékkal rrtagyarázza a Zugló elleni minimális 

arányú győzelmet, éppen ezért alapos „fej-

mosást" kaptak a futballisták. 

— Kétségtelen — mondotta Markovics 

Szilárd ügyvezető-elnök — , hogy nagy bal-

szerencsével játszott a csapat, de a szeren-

cse is csak azt az együttest segiti, amelyik 

végig nagy lelkesedéssel küzd és egy pilla-

natig sem becsiili lc ellenfelét. J ó lecke volt 

a zuglói mérkőzés; ismételten meggyőződ-

hettek a futballisták arról, hogy a ligában 

nincsen „lefutott" meccs. Nemcsak a nagy-

csapatok ellen kell szívvel-lélekkel küzdeni 

és egy-egy pontot „elcsípni" tőlük, hanem 

8 többiek ellen is a legerőteljesebben kell 

játszani. A z úgynevezett középcsapatoktól 

és a hátsó régiókban szereplőktől kell első-

sorban a pontokat megszerezni, mert csak 

ezek lehetnek befolyással a Szeged F C he-

lyezésére. 

Általános az a vélemény a Szeged FC-

6en, hogy a csapatnak erős tréningre van 

szüksége. Hesser Tibor tréner szükségesnek 

tartja, hogy a vasárnapi szabadnapot komoly 

mérkőzésre használják fel. Tekintettel arra, 

hogy az amatőrök nemigen állhatnak a liga-

csapat rendelkezésére, a SzAK-nak viszont 

kondiciógyakorlatokra van szüksége, vidéki 

játékra gondol a vezetőség. O lyan hangok 

is hallatszanak, hogy a Szeged F C esetleg 

Budapesten játszik vasárnap valamelyik NB, 

vagy NBB-csapat ellen barátságos mérkő-

zést. 

Feltűnést keltett Szegeden a Zugló veze-

tőségének az a közlése, hogy Rácznak má-

sodikfélidei kapufalövése gól volt. Ezt a kér-

dést abban a pillanatban megoldották, ami-

kor a labda kapufára pattant- A játékvezető 

és a két hatürbiró a leghatározottabban ál-

lítja most is, hogy a labda a kapufa külső 

élét érte, tehát nem lehetett belül a gólvo-

nalon, amikor lecsapódott. A Zuglóban 

egyébkent elismerik, hogy a Szeged F C 

megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. 

Vá j jon m i lett volna akkor az eredmény, ha 

a csapat ugy játszott volna, mint amire ké-

pességei predeszt iná l j ák . . . 

A játékosok kedden kondiciógyakorlato-

kat végeztek Hesser Tibor vezetésével, szer-

dán — esetleg atlétikai versenvre kerül sor a 

Vasutas-stadionban. A futballistáknak sok 

tekintetben rendelkezni kell azokkal a képes-

ségekkel, amelyekkel az atléták rendelkez-

nek, mert ezek a gyakorlatok adták a futball-

játék alapiát. Mivel már megfelelő előkészí-

tés történt, Hesser Tibor elérkezettnek látja 

az időt arra, sor kerüliön annak az eldön-

tésére. hogy a játékosok közül ki a legjobb 

•— atléta. A vezetőség megjutalmazza a leg-

jobb atlétának bizonyuló futballistát. A „ver-

seny", amelynek programján több atlétikai 

szám szerepel, talán már szerdán délután fél 

4 órakor megrendezik. A kérdés szerdán 

délelőtt döl el. 

A késő esti órákban döntött a Szeged F C 

vezetőcége, hogy megtartsa-e az „atlétiKai 

versenyt". A vezetőség ugy határozott, mivel 

három futballista szerdán résztvesz a triá-

lon Budapesten, a „verseny" nem lenne reá-

lis, ezért későbbi időpöntban tartók meg. A 

játékosok szerdán utaznak Budapestre, Hes-

ser Tibor már kedden elindult a fővárosba, 

hogy ő is jelen lehessen a triálon. 

— o o ° — 

„II komplelt csapat nem kapott 
volna ki Salgótarjánban" 

A SzAK bizakodó hangulatban készül 

a további küzdelmekre 

Tartalckcsan és több tréuingnélküli futballistá-

val utazott Salgótarjánba a SzAK — mint isme-

retes — cs ezzel crőscii csökkentek győzelmi esé-

lyei; a vereség tényleg be is következett, a csa-

pat azonban kellemes benyomást keltett Salgó-

tarjánban. Lelkesen jól, de balszerencsével ját-

szott az együttes cs ha történetesen Földesi a 

center, egészen másként alakult volna ki az ered-

mény. Az is baj volt, hogy a standardjátékosok 

cgyrésze tréningnélkiil szerepelt. 

— A tartalékoltsággal és egyes futballisták 

iréuinghiányával magyarázom a vereséget — 

.mondotta l'rágay Ferenc intéző —, mert a csa-

pat jól játszott. A gólok balszerencsés körülmé-

nyek között estek- Elkedvetlenedésre nincs-n 

semmi ok. Ha ezt a mérkőzést nem előzik meg 

csapatösszeállítást izgalmak, akkor egészen biz-

tosan sikerrel szerepeltünk volna az SBTC ellrn 

is. Hangsúlyozom, nteg igy sem volt különösebb 

baj, csak éppen a szerencse nem állott mellénk. 

Ezzel nem akarom az ellenfél képességeit lebe-

csülni, jó csapat és főleg lelkes, stílus dolgában 

azonban nem érnek fel a SzAK-hoz. Az a véle-

ményem, hogy a komplett csapat nem kapott vol-

na ki még Salgótarjánban eem. 

A SzAK-ban kedden kondiciólréning volt, való-

színűleg csütörtökön, sőt vasárnap délelőtt is ez 

tölti ki a piros-feketék programját. Vasárnap 

nem lesz bajnoki meccse az együttesnek. 

—ooo—* 

Bognár, Szójka és Harangozó 
a válogatott keretben 

A játékosok resztvesznek a szerdai triálon 

Vasárnap két fronton küzd Bécs ellen a ma-, 

gyar futball; Budapesten az első garnitúra, 

Bécsben az úgynevezett B-csapat veszi fel egy-

más ellen a versenyt. Hosszu idő után végre Sze-

ged is érdekelt a válogatott körüli előkészítésben. 

Dr. Dietz Károly szövetségi kapitány ugyanis 

szegedi futballistákat is beállított a válogatott 

keretbe, amelyben 32 játékos kapott helyet. A 

szegediek közül a válogatásnál Bognárt, Szojkát 

és Harangozót veszi figyelembe a szövetségi ka-

pitány. 

Nem kétséges az, hogy a három futballista kö-

zül kettőnek, Bognárnak és Szojkának jelenlegi 

formája alapján helye van az első garnitúrában, 

mégsem hisszük, hogy ebbe a csapatba beállítsak 

őket. Ezt annál könnyebben mondhatjuk, mert a 

beavatottak már ismerik a bécsi első garnitúra 

ellen kiálló együttest és a szegediek sajnos még 

a tarfalékok sorába sem kerültek be. Abban azon-

ban nincsen okunk kételkedni, hogy Bognárék va-

sárnap Bécsben fognak szerepelni. Reális szá-

mitás szerint Bognárnak és Szojkának a legrosz-

szabb esetben ebben a csapatban kell ját-

szani. Mindenesetre sok függ attól, bogy a 

szerdai triálon, amelyre mind a bárom futballi-

tát felrendelték, — laosuan fojaiak szerepelni 

Kerékpárosok! 
E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s é r -
mé" f*éres" l r e B d o , n ' G , j m l h l " é s alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándor né l . 
S z e g e d . (Kiss D. palotai K i s s u. 

A Szeged FC vezetősége cs a szegedi közönség 

is nyugodtan ajánlja a csapatba a három futbal-

listát, mert ezek képességeivel ő van a legjobban 

tisztában. 

— o o o — 

Szeged második a városok 
kifzöttí uszómérközÉsen 

Egerben rendeztek meg Szeged— I'écs—Eger vá-

rosok közötti uszóniérkőzcst, amely a várakozás-

nak megfelelő eredményt hozott, örömmel álla-

pi íjuk meg, hogy a szegedi úszókon javulásoU 

voltak láthatók a szezon utolsó versenyén, bár 

első helyet egyik sem tudott szerezni. 

A szegedi úszók eredményei: 100 m. gyors: 3. 

Kertész 105.8, 400 m. gyors: 2. Kőrössy II. 

5:23.6, 1500 m. gyors: 2. dr. Mihályffy 21:06.4, 

100 in. hátúszás: 3. Balugyánszky 1:10.8. 200 ni. 

mellúszás: 2. Kiss 3:06.8, 1x200 méteres gyors-

slafcta: 2. Szeged 10:30.8. 

Az eredmények alapján a pontversenyt Eger 

nyerfo ineg 35 ponttal Szeged 17 pontjával szem-

ben. A pécsiek 11 pontot szereztek és a harmadik 

helyen végeztek. 

RÁDIÓ 
Szerda, szeptember 28 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon, 
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli h*> 
rangszó, időjárásjelentés. 12.40; Hirek. 13.20: ldfc 
jelzés, időjárásjelentés. 11.40: llirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés. 

BUDAFEST L 1 

12.05: Cigányzene. 13.30: Hanglemezek. 16.15> 
Piákfélóra. 17: Mikor okos a gyermekünk. Elő-
adás. 17.30: A rádió szalonzenekara. 18,05: Ko-
márom. 18.10: Zongoramüsor. 19.15: Vidor Feri-
ke és Littasy György népi estje. 20: Tánclrmezek, 
21: Hirek. 21.20: Operaházi zenekar. 21.50: Idö-
járásjelentés. 22.35: Versek. 23.10: Cigányzene. 

BUDAPEST II. 
18.10: A rádió szalonzenezara. 18.45: OlasM 

nyelvoktatás. 19.15: Hanglemezek. 20: llirek. 2(1 
óra 25: Az amerikai magyarság történetéből. Elő-
adás. 20.55: Cigányzene. 

KÜLFÖLD. 
Bécs. 22.30: Réesi könnyű és tánczene da-

lokkal, Berlin. 20.45: Nagy rádiózcnckar. Bu-
karest. 21.50: Vendéglői zene. Dculschland-
sender. 20.30: Drezdai zenekar. Üroitwich. 23 
óra 25: Katonazene. Firenze. 20.30: Hangver-
seny. Frankfurt. 21.30: Strauss János Chopin* 
müveket zongorázik. Königsberg. 10: Katona-
dalok cs zene. London Reg. 23.30: Régi olasx 
dalok és táncok. Milánó. 23.15: Tánczene. Po-
zsony 10.20: Fúvós rendőrzenekar. Stockholm 
20.10: Rádiórapszódia. Strassburg. 20.30: 
Szimfonikus hangverseny. Varsó. 22: Brahms-
szonáta. 

~ | 

Kemény tűzifa eladás! 
Mindenki beszerezheti tűzifa szükségletét a tiszai 
rakparton Stefánia előtt, mig a kirakodás tart 

l. o. szil hasábfa p 4 20 q 
I. 0. toiglj „ P 4.30 q 

házhoz szállítva. 

Megrendelés a hajónál, vagy 

L I P P A Y IP1PC gőzfUréamél. 
Telefon 17-41 
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Hirdetmény 
légoltalmi gyakorlatról 

ífteged város légoltalminak előkészítése céljá-
ból 1938 szeptember 28-án, szerdán légoltalmi ké-
szültségi, riasztási és clsötctitési gyakorlatok 
tartását rendeljük el. 

A légoltalmi készültségi állapot 14 (délután 2 
órától megszakítás nélkül 0 óráig (éjfélig) tart. 

A légoltalmi riasztás a készültségi állapot 
Matt előre meg nem állapított időpontban két 
!/bcn, egyszer a uappali és egyszer a sötétség 
la állta utáni időben fog történni. A riasztás idő-
pontját ugy a uappali, mint a sötétség beállta 
utáni gyakorlatnál szirénák és harangok jelzik. 
Harangfélrevercs és szaggatott szirénabugás: 
..Légoltalmi riadó", repdes harangozás és folyto-
ros szirénabugás: ..Légi veszély elmúlt*. 

A légoltalmi elsötétítés alkonyattól éjfélig tart, 
Mégpedig a riasztás időtartamára teljes clsöté-
liléssel, az esti légoltalmi készültségi idő többi 
részében csökkentett világítással. 

Közöljük a város lakosságával, hogy a villany-
áram és a gázszolgáltatásban a háztartások és 
üzemeknél a gyakorlat egész tartama alatt «eiu-
ral korlátozás, vagy szünet nem lesz. A közvilá-
gításnál azonban már az alkonyati időtől kezd-
ve nagyfokú korlátozás lép életbe. Az elsötétítés 
hatályosságának ellenőrzésére megfigyelő repü-
lőgépek is megjelennek a város felett. 

A légoltalmi készültségi állapot tartama alatt 
.1 nappali időben semmiféle korlátozás nem lesz, 
kivéve a riasztás alatti időtartamot, amikor min-
den forgalom leállt a közlekedés rendjében. Al-
konyattól kezdve a csökkentett világítás lép élet-
be, 'amely alatt mindennemű szabadba sugárzó 
fény (kirakutvilágitás, fényreklám, világító fel-
iratok. kávéházak, szórakozóhelyek és más hc-
Iviségck szabadba sugárzó fényét) meg kell szün-
tetni. akár a köz-, akár a magánterületre vilá 
gitanak azok. 

Az első légoltalmi csoportba sorolt Ipartelepek 
fényeinek elsötétitését az illető ipartelep légoltal-
mi terve alapján kell végrehajtani. Minden más 
ipartelepre az e rendeletben foglaltakat értelem-
szerűen kéli alkalmazni. 

Középületek magáné.pületck", ipartelepek, la-
kások ajtajúit, ablakait (az udvari és lépcsőházi 
ajtókat és ablakokat is)' és minden o.gvéb fényt 
sugárzó felületeit oly módon kell gondosan elta-
karni. illetőleg olyan berendezéssel (fénvzsilipck-
kn , stb.) kell ellátni, hogy azokon még az uh 
lak, .vagv más nyílászáró szerkezet nyitásakor 
re szűrődhessék fény a szabadba. 

Alkonyattól a lgo. készültségi idő alatt a vá-
ros területén a jármüvek' legfeljebb 6 km. se-
bességgel haladhatnak. Belső világítással rendel-
kező mindennemű jármű belső viláöitását a szük-
séges legkisebb mértékre kell csökkenteni és az 
égőket ugv kell elhelyezni (ernyőzni), illetőleg 
az ablakokat ugy kell elfüggönyözni, hogy a já-
róinü ubliíkjin keresztül a belső fény közvetlenül 
é- 7lelhetö ne legyen. 

Nem lakott területen közlekedő jármüveken a 
iirómü kisérő személyzet részére feltétlenül 
'ukségrs lámpa használatának kivitelének belső 

világítást használni tilos. Járómüveknek jogsza-
bályokban megkívánt külső lámpáit (gépkocsik-
él csak a tompított u. n. városi lámpákat) 

ii'ryszilrövel vagv más fénycsökkentü berendeíés-
ifa is el (teli láfhi. 

Gépkocsivezetők a fényszórót é« iz u©-nevezett 
Uererölámpát belső területen egváltalán nem, 
külterületen pedig csak n szükséges legrövidebb 
>dőrc használhatják. 

A légi veszély jelzésétől, a légi veszély elmúlt 
jelzéséig az uccákon és általában a szabadban 
mindennemű forgalom szünetel. 

A riasztás ideje alatt a város belterületén a 
közüli v rí sut jármüvei 'az útkereszteződések «za-
budonlartasa mellett ott állanak meg. ahol őket 
:i légvédelmi riadó jel érte Minden egyéb járinü 
szorosan az ut baloldalán áll meg. Megállás után 
•íz esti időben a járómii összes lámpái eloltandók. 

Az előző bekezdésben foglalt rendelkezések 
Aem vonatkoznak a légoltalmi végreh ijtó szervek 
i i-iíniüveinek, katonai jármüvek vezetőire, to-

vábbá a Máv.-ra. 

A lakosság a légvédelmi riadó tartama alatt 
ár. uccákon és tereken való közlekedéstől saját 
érdekében tartózkodjék. Pá'yaudvarok helyisé-
geit e<ak iz utazó közönség vegye Igénybe. 

Felhívjuk azoknt a légoltalmi szolgálatra kö-
telezetteket, akiket a város légoltalmi parancs 
noka valamelyik légoltalmi segélvoszlagba már 
beosztott, hogy külön meghívó licvárása nélkül <> 
Körzet gyülekező helvén a gy ikorlal napján pon 
losan I t 'délután 2, órakor jeleukmck inea. 

Az I. légo. .körzet gyülekező helye a belváro-

si községi elemi fiúiskolában, * . t 

a II. lcgo. körzet gyülekező helye a Szent-

györgy-téri elemi iskolában, 

a III. légo. körzet gyülekező helye a rókusi ál-
lami elemi iskolában, • 

a IV. légo. körzet gyülekező helye a Földmü-
ves-'uceai elemi iskolában, 

az V. légo. körzet gyülekező helye az ujszege-
di községi elemi iskolában, 

a VI. légo körzet gyülekező helye a somogyi-
telepi községi elemi iskolában van. 

Idevonatkozó bővebb tájékoztatót a tn. kir. 
rendőrség szegcdi kapitányságának őrszemélyzeti 
osztálya ad (Széchenyi-téri bérház, 1. em. 12 sz. 

ajtó, telefon: 24-91). 

Nyomutákosan figyelmeztetjük a város lakos-
ságát, hogy az előirt rendszabályokat pontosan 
tartsa be és a gyakorlat idejére előre készüljön 
el, mert az egész gyakorlat tartama alatt saját 
mulasztása következtében előállolt esetleges ká-
rokért és balesetekért mindenki maga felelős. 

A légvédelemről szóló 1935. évi XII . tc. szerint 
aki az idevonatkozó kiadott rendelkezéseket nem 
tartja be, kihágást követ el és 2 hónapig terjed-
hető elzárással büntetendő. 

Szeged, 1938 cvi szeptember hó 26-án. 

Dr. Buócz Béla s. k. Dr. Pálfy József s. K 
rendőrkapitányhelyettes, polgármester 
légoltalmi paarnesuok. légoltalmi vezető. 

Spróhirctefójck 
Valódi 

hernyóselyem 

harisnyál adnnk 

P 2.0»-erf 
leielelvékonyat.kU Ulbáral 

G o m b h á z 
Csekonlcs-uica 3. 

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

| Ellátás 
URI LEÁNYOKNAK 
uri hölgyeknek teljes 
ellátás havi P 56.— el-
látás nélkül lakás 18 
pengő. Budapest. Teréz 
Ur.i l 18. III |. Rákóczi 
ut 59. III '2 József kör-
út 55. II. 3. Szent Ist-
ván köru» 1, 
Telefonszám 

1 - 2 DfAKLBANYKAT 
családtagként elvállal 
Lázár A nt i Iné, Buda-
pest. Damjanich ucca 88 
IV 4. Iskolák közelé-
ben. 322 

i i i 
11-25-70. 

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

UáAíOAlüsi 

a l k a l / n a i o t t 

Mindenes fözönö taka-
rítónő mellé felvételik. 
Horthy Miklós ucca 12, 
első emelet 2. 

Bejárónő egész napra, 
elsejére étkezdébe fel-
vételik. Párisi körűt 
45 sz. 

a 
r£ul 

TANÁRNŐT KERliS 
izr. család délelőtt 9-
től l-ig tartó elfoglalt-
ságra Ajánlatokat — 
Tanítás jeligére ké-
rünk a kiadóhivatalba. 

Mogbi/b.itó kiszolgáló-
nő felvétetik Csikós fii-
sreriizlrlébe. Tisza L. 
kürul 53. 

HrtiPfon 
lérdenfelOU 

csipkegumls 

harisnya 

minden párért gernnoln 

G o m b h á z 
Csekonics-ulca 3-

Kiszotgáiasra 
betanítható lányokat 16 
évestől 30 évesig , 

FELVESZÜNK 
Traub B. és Társa. 

Fakercskedésbc ügyes 
ember, lehetőleg gya-
korlaltal azonnalra fel-
vétetik. Maros u. 42. 

Jóniodoru fiatal ui'inö 
aki kisebb háztartás 
•vezetését vállalná. Tel-
jes cinict és igényét kö-
zölje a kiadóba Rend-
szerető jeligére. 

Leg'zobb és iogolcsóbb 

Harpitos bútoron 
Pleskb Károly 

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

Kedvező 
fizetési feltételek. 

Fűszer és termény üz-
letbe segédet azonnal-
ra felvesz vagy heti-
piacos napokra kisegí-
tésre. Gulfreund, Mars-
tcr. 

J ó gépíró, jó számoló 
és szép kézirásu ko-
moly férfit vagy nőt 
azonnali belépésre fel-
veszek. Jelentkezni 12 

—1 között. Dr. Simon-
zálogház. 

nm-vaa 

Izzadás ellen 
egy biztos szer van, a 

PEBPEDES 
Évek óla bevált szer 
hónalj .kéz és lábizza-
dás ellen. Kapbaló a 
készítőnél 

GERGELY 
gyógyszerésznél, 

Kossuth Lajos sugárut 
és nagykörút sarok 

Választási és süldő 
malacok eladók. Csata 
Zrinyi u 1. 

Sor, rum, likör.l 
konyakszeszárul 

l c g o l c » ó b D 

Schwarcznál, • 
Dugonics tér 3. 

I
1 Tűzharcos bajtár-

saknax kihordásnál 
az előirt árakból 
5% kedvezmény. 

OLCSÓ 
LIBA 11US 

uiell és comb Feuerné-

nál, Valcri tér. 

Orosz agarat keresek 
megvételre. Ajánlato-

kat — Állatbarát jel-
igére a kiadóba kérek. 

KŰlÖKFÍlílf 
Kgy barna aktatáska a 
Csongrádi Takarék-
pénztár körül elveszett. 
Becsületes megtalálója 
5 I' jutalom ellenében a 
Délmagyarország ki-
adóhivatalában szíves-
kedjék leadni. 

Nöi sarokülés a nagy-
templomban a II sor-
ban bérbeadó. Vidra-
ucca 3, I. 4-

'iTtiir*) 

OLCSÓ HAZAK: 
Mars téren emeletes 
ház na©'forgalniu kora 
mával (csak borfo-
gyasztás havi 1000 1.), 
három üzlet, öt la-
kás n a g y r é s z t 
évekig adómentes, —-
nagyjövedelmű, igy pár 
év után in©'enbe lesz, 
vételhez elég 9000 P. 
Kübckiázán 3.200 tini. 
gyümölcsös, négyszobás 
lakással, külön cseléd-
lakás betonistállö. vé-
telhez 1000 P. Tündér, 
•ucában kéttelkcs sarok 
ház husz százalékos jö-
vedelemmel, vélelhea 
1.000 P. Simon Zálog-
ház, Oroszlán ucca. Ol 
pengőt kap granion-
ként szinaranvra, 
hasonló nagy köl-
csönt mindenre, bár-
hollevö zálogtárgyát 

igv felemelem SIMON 
Zálogház, Oroszlán uc-
ca. 

Zürichi deviza zárlat. Páris 1187, Londou 2123, 
Newyork 417.50, Brüsszel 7575, Milano 23 50, 
Amsterdam 238.00, Berlin 170.90. Prága 15.20 áru, 
Varsó 83.25, Belgrád 10.00, Alhcn 3.95, Bukarest 
3.25. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. Barátságos 

hangulatban üzlettelenül nyitott a mai tőzsde. Hit-
ler beszéde után a nemzetközi helyzet alakulását 
bizakodóan Ítélte meg a terem közönsége. Az üz-
leti forgalom igen mérsékelt volt, mivel kevesen 
tartózkodtak a teremben. Mindvégig >a kereslet 
voll többségben cs a kötések emelkedő árakon 
jöttek létre. A helyzet később sem változott és a 
tőzsde barátságos irányzattal, jelentékeny árnyé-
reséggel zárt. Magyar Nemzeti Bank 15800, MAK 
295.00, Ganz 19.50, Izzó 131.00, Szegedi keuder-
fonógyár — 

A gabonatőzsdén szünetelt a forgalom. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tar-
tott. Szept. 66 hétnyolcad— 67, dec. 67 ötnyolcad— 
háromnegyed, máj. 66 hétnyolcad. Tengeri ólig 
tarlóit. Szept. 50 hétnyolcad, dec. 53 egynegyed, 
máj.. 51 egynegyed. Rozs szilárd. Szept. 45 hét-
nyolcad. dec. 47 fél, máj. —. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 

Nyomatolt a kiadótulajdonos Délinigvarország 
Hírlap- és Nyomdavállalat RL-nAI, Szeged. 

Felelős nv/mdavemő KI.MN* SÁNDOR. 


