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Fordulat a válság utolsó óráiban 

Chombcrloln-llitlcr-IInssolini-Dülüdicr találkozó lesz csütörtökön liunchcnbcn 
Mussolini és Chamberlain közvetítésére Hitler 24 órával 

elhalasztóba a mozgósítást 

Chamberlain drámai beszéde a békés erőfeszítésekről 
Határozott magyar jegyzék Prágában 

London, szeptember 28. A válság közép-
pontjában Chamberlain két nagy beszéde 
áll és annak ellenére, hogy az angol minisz-
terelnök többször is kifejezést adott beke-
akaratának, a világ fővárosaiban változatla-
nul feszültnek és válságosnak látták a hely-

MUSSOL1N! 

Róma, szeptember 28. Mussolini szerda 

délután 6 órakor elindult Münchenbe. 
Mussolinivei együtt gróf C i a n o is elin-

dult a Duce különvonatán Münchenbe. Mus-
solini elutazásakor a pályaudvaron megjelent 
csaknem valamennyi miniszter, a párt és az 
állam képviselői, azonkivül Mackensen nagy-
követ a német nagykövetség tagjaival. 

CHAMBERLAIN 
London, szeptember 28. Chamberlain mi-

niszterelnök csütörtökön reggel 7 óra 30 
perckor Münchenbe repül. Miután a gép se-

London, szeptember 28. Az alsóházban 
Chamberlain szerdán délután mondotta el 
nagy beszédét. A zsúfolásig telt ülésterem-
ben olyan éljenzés fogadta Chamberlaint be-
lépésekor, aminőre évtizedek óta nem volt 
példa.' Chamberlain beszédében ezeket mon-
dotta: 

— Ma olyan helyzettel állunk szemben, 
amilyenre alie volt példa 19H. óta. 

zetet. Ebben az atmoszférában történik meg 
csütörtökön, 48 órával a német memoran-
dumban közölt ultimátum lejárta előtt, az 
ujabb idők egyik legnagyobb jelentőségű, 
döntő eseménye: Chamberlain, Hitler, Mus-
solini és Daladier találkozója Münchenben. 

Késségé öránkint 2 0 0 mértföld, a 6 0 0 mért-
földnyi utat körülbelül 3 óra alatt fogja meg-
tenni. A miniszterelnök kíséretét egy másik 
repülőgép szállítja. 

DALADIER 

Páris, szeptember 28. D a l a d i e r minisz-
terelnök csütörtökön reggel 8 óra 30 perc-
kor indul Münchenbe a lebourgeti repülőtér-
ről. A miniszterelnök kíséretében lesz a mi-
niszterelnök kabinetirodájának a főnöke és 
a külügyminiszttérium európai osztályának 
aligazgatója; 

Ha a népszövetségi alapszabály 10. 
szakaszát, amely a békeszerződések 
megegyezés utján való felülvizsgá-
lásáról szól, alkalmazták volna cs 
nem vártak volna addig, amig a szen-
vedélyek annyira elmérgesednek, 
hogy a megegyezés utján való felül-
vizsgálat lehetetlenné vált, akkor cl-

keniihettük volna a vólsácot. 

— Ezért a mulasztásért a Népszövetség 
összes tagjának viselnie kell a felelősseget. 

A RUNCIMAN-KISÉRLET 

— Ha lord Runciman erőfeszítései nem 
jartak eredménnyel — folytatta —, ez nem 
az ő hibája. Augusztus közepe táján a lord 
látta, hogy Henlein karlsbadi beszéde és a 
cseh kormány javaslatai között tátongó ör-
vény túlságosan széles és a felek ncm tár-
gyalhatnak ezen az alapon. Lord Runciman 
további közvetítési erőfeszítéseit csehszlo-
vákiai incidensek gyakori megismétlődései 
akadályozta, amelyek mindkét' oldalon vér-
áldozatot követeltek. Lord Runciman mégiá 
sikerrel igyekezett egymáshoz közelebb hoz-
ni a szudétanémeteket és a prágai kormányt. 
Időközben azonban a németországi fejlemé-
nyek okoztak az angol kormánynak súlyos 
aggodalmakat. 

A KATONAI KÉSZÜLŐDÉSEK 

— Augusztus elején jelentéseket kaptunk 
arról, hogy Németországban nagyméretű ka-
tonai készülődések folynak. Berlini nagykö-
vetünk augusztus közepén utasítást kapott* 
bozza a berlini kormány tudomására, bogy; 
tízeket a rendkívüli intézkedéseket külföldön 
szükségképen Csehszlovákiát fenyegető gesz-
tusnak értelmezik és ekként növelik a fe-
szültséget, amelyek esetleg az összes euró-
pai nagyhatalom békéjét fenyegetik. 

— Ribbentrop az ezekre az előterjeszté-
sekre adott válaszában nem volt hajlandó ka-
tonai rendszabályokról tárgyalni és azt a né-
zetét hangoztatta, hogy a prágai angol erőfe-
szítések csak elősegítették a csehek hajtha-
tatlanságát. Augusztus vége felé további ese-
mények jelezték a helyzet roppant komoly-
ságát. A francia kormány több német had-
osztály mozdulatáról kapott értesülés alap-
ján óvóintézkedéseket tett, megszállta a Ma-
ginot-vonalat. Augusztus 3I-én a berlini an-
gol nagykövet erélyes figyelmeztetést közolt 
az angol kormány valószínű magatartását il-
letően Csehszlovákia elleni német támadás 
esetén, főleg arra az esetre, ha Franciaország 
kénytelen lenne beavatkozni. Az angol kor-
mány ugy érezte hogy a cseh kormánynak 
el kell mennie haladéktalanul az engedmé-
nyek legvégső határáig. 

— Hen'derson Nürnbergben megragadott 
minden alkalmat — folytatta —, hogy a nő-

Páris, szeptember 28. Chamberlain angol, Mussolini olasz miniszterel-
nök, Hitler német kancellár, valamint Daladier francia miniszterelnök csü-
törtökön Münchenben tanácskozásra ül össze. 

Berlin, szeptember 28. A Német Távirati Iroda jól informált körökből a következő 
értesüléseket kapta: Mind Anglia, mind Franciaország ujabb javaslatokat tett a cseh 
válság megoldására. Ezzel kapcsolatban Chamberlain felajánlotta, hogy ismét személyes 
megbeszélést folytat Hitler kancellárral. Ugyanakkor Mussolini felajánlotta segítségét a 
haladéktalan megoldás érdekében. A cseh válság már a német előkészületekre való 
tekintettel sem tür semmiféle halasztást, hanem határozottan haladéktalan megoldást 
követel. Arra a körülményre való tekintettel, hogy az eddigi javaslatok nem feleltek meg 
a helyzet követelményeinek, továbbá attól a kívánságtól indíttatva, hogy még egy utol-
só erőfeszítést próbáljanak a szudétanémet területek békcs átadásának elérésére, Hitler 
személyes megbeszélésre hivta meg az olasz, francia és az angol kormányelnököt. Re-
mény van, hogy ebben a súlyos órában megegyezést hoznak létre a szudétanémet vi-
dékeknek a cseh kormány részéről már elfogadott átadásával kapcsolatban azonnal 
életbeléptetendő intézkedésekre. 

Chamberlain nagy beszéde 
az alsóházban 



D f f C M X G Y Á R O R S Z Á G Csütörtök, T938. szeptemEer 29. 

met vezető személyiségekkel az angol kor-
mány magatartását illetően meggyőzze. A 
nagykövet kijelentette, hogy erőfeszítései kö-
vetkeztében a német kormánynak a kérdésben 
ncm lehetnek többé kételyei. 

A VÁLSÁGOS HELYZET 

CKamBerlain miniszterelnök ezután kije-
lentette, hogy Hitler nürnbergi beszéde nem 
záita be a kaput a további tárgyalások előtt. 

• — Szeptember 14-én — folytatta — rend-
kívül válságos helyzet állott elő, amelynek 
során az a közvetlen veszedelem fenyegetett, 
hogy a határon összevont német csapatok 
bevonulnak Csehszlovákiába, hogy megaka-
dályozzák a további akciókat a szudétanéme-
tek földjén. Másrészt maga a cseh kormány 
is kénytelen volt azonnal mozgósítani és ez-
zel a német fegyveres beavatkozás kihívását 
kockáztatta meg. Ebben az esetben a német 
bevonulás működésbe hozta volna Francia-
ország ama kötelezettségét, hogy köteles 
Csehszlovákiát megvédeni, ami európai hó-
borura vezetett volna, amelyben Anglia Fran-
ciaország oldalún bonyolódhatott volna a 
háboi uba. 

BERCHTESGADEN 

— Ilyen körülmények között elhatároztam, 
hogy megvalósítom tervemet, amelyre mint 
végső eshetőségre gondoltam- Nincs semmi 
kétség aziránt, hogy 

Berchtesgadenbcn tett látogatásom 
akadályozta meg a fegyveres bevo-
nulást, amire mór minden előkészü-

let megtörtént. 

i— A totális kormányokkal való tárgyalás 
főnehézsége az a tény, hogy nincsenek esz-
közök, amelyek biztosítanák az érintkezést 
azokkal a személyiségekkel, amelyek kezé-
ben a végső dör'és nyugszik. Ezért elhatá-
roztam, hogy személycsen megyek Német-
országba. 

— Találkoztam Hitlerrel, hogy közvetlen | 
megbeszélés utján megállapítsam, van-e re-
mény arra, hogy a békét megmentsék. Az el-
ső beszélgetés során észrevettem, hogy a I 
helyzet sokkal jobban kiéleződött és sokkal 
súlyosabb volt, mint gondoltam. Hitler udva-
rias, de teljesen határozott szavakkal meg-
érttette velem, hogy a szudétanémeteknek 
meg kell adni az önrendelkezési jogot. Ha ezt 
ncm valósithatják meg saját erejükből, ő 
maga fogja őket ehhez hozzásegíteni és ha-
tározottan kijelentette, hogv inkább hallandó 
volna o világháborút megkockáztatni, mint 
sem várni. Egyszersmind Hitler panaszko-
dott, hogv Anglia fenyegeti Németországot, 
mire azt feleltem, hogy külöbséget kell ten-
ni fenyegetés és figyelmeztetés között. És 
éppen akkor volna ok panaszra, ha enged-
nénk, hogy azt higyjék, hogy Anglia semmi 
kprülmcnyck között sem indíthatna háboiut 
Németország ellen, holott tényleg bizonyos 
körülmények között cz az eset előállhat. 

— Oly erős volt ez a benyomásom, hogy 
Hitler a Csehszlovákiába való haladéktalan 
betörést tervezi. Kérdeztem tőle, miért en-
gedte, hogy ezt az utat megtegyem, amikor 
világos, hogy hiába vesztegetem időmet, 
azt felelte, hogy azonnal és a helyszínen 
biztosítékokat adhatok arra, hogy az angol 
kormány elfogadja az önrendelkezés elvét, 
kész annak megvalósítási módjáról tárgyal-
ni, ha ellenben azt mondanánk neki, hogy az 
angol kormány nem fontolhatja meg ezt az 
elvet, akkor nincs értelme annak, hogy to-
vább tanácskozzunk. 

— Késznek nyilatkoztam, hogy Londonba 
Visszatérve, tanácskozzam minisztertársaim-
mal, he Hitler tartózkodik az ellensérw»« cse-
lekedetektől. Hitler megadta ezt az ígéretet, 
cz o biztosíték azóta is kötelező maradt. 

ÖNRENDELKEZÉS r 

Chamberlain ezután kijelentette, hogy Da-
l a d i e r v e i és B o n n e t v e l folytatott 
tárgyalásai során az angol és francia kor-
mányt az a kívánság vezérelte, olvan meg-

Magyar közlés Chamberlain beszédéről 
Budapest, szeptember 28. A MTI. jelenti: 

Illetékes helyen megállapítják, hogy Cham-
berlain angol miniszterelnöknek az alsóház 
ülésén mondott beszéde során a csehszlová-
kiai lengyel és magyar nemzetiségi kérdés 
taglalása kapcsán tett az a kijelentése, amely 
szerint „a magyar kormányt felbátorította a 
kormányzó látogatása Göring tábornagynál, 
továbbá a magyar miniszterelnök, külügy-
miniszter és vezérkari főnök látogatása 
Berchtesgadenben szeptember 21-én, „— bi-
zonyára sajnálatos félreértésen alapulhat, 
mert mint az angol miniszterelnök beszédé-
nek más helyén maga is megállapítja a ma-
gyar kormány londoni követe utján, már 
szeptember 19-én megtette ismeretes előter-
jesztéseit. 

A magyar kormánynak a csehországi ma-
gyarság nemzetiségi igényeinek érvényesí-
tésére irányuló akciója tehát megelőzte a 
berchtesgadeni látogatást. 

A miniszterelnök beszédének a magyar 
mozgósítási intézkedésekre vonatkozó ré-
szével kapcsolatban illetékes helyen megál-
lapítják, hogy a magyar részről hozott rend-
szabályok nem mentek tul azon a mértéken, 
amelyet a magyar határ mentén foganatosí-
tott csehszlovák katonai intézkedések és 
csehországi általános mozgósítás a magyar 
határok biztonságának megóvása szempont- | 

jóból elengedhetetlenül szükségesnek tar-
tott. 

oldást találjanak, amely nem vezet európai 
háborúra, tehát olyan megoldást, amely nem 
kötné Franciaországot automatikus eljárásra. 

— Megegyeztünk abban, hogy a cél elé-é-
sét csak az önrendelkezési elv elfogadása 
biztosítja, ezért nyomatékosan felszólítottam 
a cseh kormányt, hogy haladéktalanul já-
ruljon hozzá ahhoz, hogy azonnal a német 
birodalomhoz csatolja mindazokat a területe-
ket, amelyeknek többsége több, mint 50 szá-
zalékban szudétanémet. A cseh kormány 
azonnal és fenntartás nélkül elfogadta az an-
gol-francia javaslatokat. 

„ANGLIA FELISMER! 
A MAGYAR ÉS LENGYEL 
ÉRDEKEKET" 

— Lengyelország és Magyarország köve-
telte előttem, hogy ez az utolsó területi igé-
sonló elbánásban részesítsék. Az angol kor-
mány tudomásul vette ezeket az előterjeszté-
seket, de jelenleg összes erőfeszítéseit a 
szudétakérdés megoldására összpontosította, 
amelynek megvalósításától függ az európai 
béke vagy háború. Azonban 

icljes mértékben felismeri az 
angol kormány a magyar és len-

gyel kormány érdekeit. 

Hozzátette Chamberlain, hogy mozgósítási 
intézkedések történtek és a magyar hadse-
reg létszámát megkétszerezték. 

GODESBERG 

Ezután áttért a godesbergi látogatásra. 
— Kijelentettem ott — folytatta —, hogy 

nem kérek tőle biztosítékot, csak kérdezni 
akarom Hitlert, hajlandó-e az uj Csehszlová-
kiával meg nem támadási egyezményt kötni. 
Azt felelte, hogy addig nem köthet ilyen 
egyezményt, amig a többi kisebbség nincs 
kielégítve, azóta nézetét határozottabb alak-
ba öntötte és kijelentette, hogy ha ki van-
nak elégítve, akkor kész a biztosítékokhoz 
hozzájárulni. Nem volt hajlandó elfogadni 
többi javaslatomat és e beszélgetés során 
nem említett időhatárt. 

— A Ház meg fogja érteni, hogy mennyire 
megdöbbentett ez a váratlan helyzet. Egve-
nesen megdöbbentem, amikor mindjárt a be-
szélgetésem elején azt közölte velem, bogy 
a javaslatok elfogadhatatlanok és helvüket 

Magyar érdekek 
a müncheni találkozón 
Budapest, szeptember 28. A MTL jelentit 

Magyar körökben rendkívül nagy érdeklő-
déssel tekintenek a müncheni négyhatalmi 
találkozó elé és annak a reménynek adnak 
kifejezést, hogy ez a találkozás a kérdések 
megfelelő megoldásához fog vezetni, ame-
lyet totális megoldásnak lehet nevezni® 
vagyis el fog vezetni a magyar érdekek meg. 
felelő rendezéséhez is. Budapest megelége-
déssel és örömmel látja ezt a találkozót, 
amelyet Hitler kancellár lehetővé tett, Mus-
solini miniszterelnök elősegített és Cham-
berlain angol miniszterelnök S Z Í V Ó S kitartás-
sal vállalkozott a békés megoldásra-

Ami Chamberlain beszédét illeti, rendkí-
vül éle sellentétet lehet megállapítani a be-
széd alapján az angol kormanynuk a csehor-
szági magyar kisebbségek iránt táplált meg-
értése, másrészt a prágai kormány magatar-
tása között. Chamberlain beszédének a nép. 
szövetségi cgyességokmány 19. szakasza 
alapján tett fejtegetései magyar körökben 
nagy megelégedést keltettek, mert ezek a 
fejtegetések ugyanazt mondják, amit a ma-
gyar kormány már husz esztendőn keresztül 
hangoztatott. Budapesten örömmel konsta-
tálják Chamberlain beszédéből még azt is® 
hogy Hitler magáévá tette a nemzetiségi igé-
nveket. 

más javaslatok foglalják el, olyanok, ame-
lyekre sohasem gondoltam. A másnap dél-
előttre kitűzött találkozót elhalasztottam. Éj-
szaka vettem át Hitler emlékiratát és térké-
pét. Az emlékiratban találtam első izben idő-
határt. 

— Ezért rendkívül nyiltan beszéltem ez al-
kalommal. A lehető legnagyobb eréllyel 
hangsúlyoztam a következményekkel járó 
veszedelmeket és a mindenkire nézve borzai-
mas következményeket. Kijelentettem, hogy 
az okirat, melyet ultimátumnak minősítettem, 
mélyen meg fogja rendíteni a semleges or-
szágok közvéleményét és keserű szemrehá-
nyásokat tettem a kancellárnak, hogy sem-
mivel sem viszonozza a béke biztosítását cél-
zó erőfeszítéseimet- Hitler azt felelte: elég 
viszonzása ennek, hogy elhalasztotta terve-
zeit műveleteit és egészen más határokat 
ajánl Csehszlovákiának, amilyeneket kato-
nai összetűzés esetén adott volna. Hitler el-
bucsuzásomkor nagyon komolyan megismé-
telte előttem, hogy ez a zutolsó területi igé-
nye Európában. 

Chamberlain ezután Londonba való visz-
szatérését követő eseményeket vázolta. 

DRÁMAI LEVÉLVÁLTÁS 

— A Sir Horace Wilsonnal küldött levelérö 
kijelentette Hitler, hogy csapatai ncm fog-
ják túllépni a térképen rajzolt vörös vonalat 
és szabad népszavazást fognak tartani. Hit-
lerrel való személyes érintkezés alapján je-
lenthetem, meg vagyok győződve, hogy Hit-
ler hiszi is, amit mondott. Oly erős volt meg-
győződésem, hogy a következő személyes 
üzenetet küldtem Hitlerhez: 

„Levelinek olvasása után biztos vagyiilc 

benne, hogy ön haladéktalanul megkaphatja 

összes lényeges követeléseit háború nélkül és 

kész vagyok azonnal Berlinbe utazni, hogy 

önnél, továbbá a cseh kormány, Franciaor-

szág és Olaszország képviselőivel együtt ta-

nácskozzunk a megegyezésről, ha ön ugy kí-

vánja. Nem hihetem, hogy ön hajlandó volna 

egy régi probléma megoldásának néhány na-

pos elhalasztása miatt vállalni a felelősséget 

a világháború megindításáért, ami a cb ilUáció 

végét jelentené.* 

— Ugyanakkor 

személyes üzenetet küldtem Muss<v 
Iininck. 
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Az üzenetre azt a választ kaptam, az olasz 
nagykövet utasítást kapott, hogy keresse fel 
Ribbentropot és jelentse ki, hogy Olaszor-
szág kész Németországnak adott ígéreteit 
teljesíteni, de tekintettel az angol kormány 
kérésének fontosságára, Mussolini reméli, 
hogy Hitler legalább 24 órával elhalássza azt 
az eljárást, amelyről kedden Wilson előtt ki-
jelentette, hogy ina délután 2 órára van ki-
tűzve és hogy lehetővé fogja terini Mussoli-
ni számára, hogy újból megvizsgálja a hely-
zetet. 

24 ÓRA" 

Hitler ennek következtében 

hajlandónak mutatkozott a mozgó-
sítást 24 órával elhalasztani. 

— Bármiként is gondolkodtunk a multb'an 
Mussoliniról, bizonyára a Ház minden tagja 
üdvözölni fogja gesztusát. De van még egyéb 
mondani valóm is — folytatta Chamberlain. 

— Hitler ismét meghívott, hogy találkoz-
zam vele, holnap Münchenben, egyszersmind 
meghívta Mussolinit és Daladiert is. Musso-
lini elfogadta, Daladier kétségkívül szintén 
igent mond. 

— Hogy az én válaszom mi lesz, azt 
mondanom sem kell. 

i 
Chamberlain e szavainál a képviselők felug-
ráltak, percekig éljenezték. 

Amikor leült a lelkesedés, Chamberlain igy 
folytatta: 

— Bizonyára örömtől repeső szívvel hallja 
a Ház a válság ujabb elhalasztását, ami is-
mét alkalmat ad ahhoz, Hogy a józan ész, a 
jóindulat és a tanácskozás eszközeivel keres-
sük a probléma megoldását, amelynek elin-
tézése már feltűnt a láthatáron-

— Remélem, hogy a Ház most elbocsát, 
hogy megfontolhassam, mit tegyek e végső 
erőfeszítés érdekében és tekintettel erre az 
uj fejleményre, elnapolja a vitát néhány 
napra. Talán boldogabb körülmények között 
találkozunk újból. 

Chamberlain ezután percekig tartó éljen-
zés közben helyet foglalt. 

Attlee őrnagy, „ , 

a munkáspárt vezére rövid felszólalásában 
kijelentette, hogy az egész Ház örömmel üd-
vözli a miniszterelnök nyilatkozatát, amelv-
ből kitűnik, hogy megakadályozható a há-
ború. 

Máry anyakirályné a szpíker karzatáról 
hallgatta végig a miniszterelnök beszedét és 
könnyekben tört ki Chamberlain feltűnő be-
jelentéscinek hallatára. 

A magyar kormány válasza 
Prágában 

Teljes önrendelkezési és egyenjogúságon 

Budapest, szeptember 28. A MTI. jelenti: 
A magyar kormány utasítására prágai köve-
tünk a csehszlovák kormány szeptember hu-
szonhatodikán kelt nyilatkozatára ma a ma-
gyar kormánynak a csehszlovák kérdésre vo-
natkozó felfogását illetőleg az alábbiakat 
közölte K r o f t a cseh külügyminiszterrel: 

— A magyar kormány a nemzetiségi ön-
rendelkező jog gyakorlati megvalósításának 
és a teljs egyenjogúság elvének alapján min-
den olyan megkülönböztetést, amely a ma-
gyar nemzetiség rovására történnék, barát-
ságtalan magatartásnak tekintené. Kifejezi 
továbbá a magyar kormány ama nézetét, 
hogy a békés fejlődés biztosítására igen sok 

mód lenne, ha a magyar követelés a német 
kérdéssel egyidejűleg intéztetnek el-

Prágai követünk azt a választ kapta Krofta 
csehszlovák külügyminisztertől, hogy a köz-
lést tudomásul vette és a követ jeg>zékct 
kormánya eié fogja terjeszteni. 

illetékes hely szükségesnek tartja még hoz-
záfűzni, hogy Krofta külügyminiszter a be-
szélgetés során olyan személyes természetű 
megjegyzéseket tett, amelyek a magyar kor-
mány nézete sztrint nem könnyítik meg az 
állandó rend megalapozását Középeurópa 
eme rendkivül súlyos helyzetben levő ré-
szén. 

London és Páris elismeri a lengyelek 
igényeit 

Varsó, szeptember 28. A lengyel külügy-
minisztérium értesülése szerint az angol és a 
francia kormány elismerte a lengyelek igé-
nyeit Teschen-Sziléziára. 

M o s c i c k i köztársasági elnök kedden 
válaszolt Benes levelére. A válaszjegyzék 

utal a lengyel kormány birtokában levő mér-
tékadó cseh helyről származó nyilatkozatra, 
amely szerint a cseh kormány elvben elfo-
gadja a területi revízió gondolatát. A lengyel 
válaszjegyzck a probléma megoldására ha-
tározott és részletes tervet tartalmaz. 

Mozgositási hirek 
London, szeptember 28. A Times jelenté-

se nagy izgalmat keltett Londonban. A je-
lentés tudni vélte, hogy a godesbergi emlék-
iratnak Csehszlovákia részéről való elutasí-
tása következtében Németország nem várja 
meg az október 1-i határnapot, hanem moz-
gósít és már holnapután megtámadja Cseh-
szlovákiát. 

Ezt a jelentést Berlin határozottan meg-
cáfolta. 

Párisi jelentés ugy tudja, Franciaország is 

BELVÁROSI MOZI Csütörtökön 

Nyugat lánya 
A legcsodálatosabb zciici élmény JEANETTE 
MAO OONALl) és Eddy Nclsou 5, 7, 9 
KORZÓ MOZI Csiitöi tök, péntek 

Petrovics lánvok 
Magyarul beszélő zenés filmvígjáték 
Karina Bell és Tovc Wallenström 

néhány órán beliil elrendelne a mozgósí-
tást, ami azt jelentené, hogy egy-két héten 
belül nyolc millió (?) katona állana fegyver-
ben. 

Behívták us angol haderő 
valamennyi tartalékai 

London, szeptember 28. Ma délelőtt titkos 
tanácson György király négy felhívást irt 
alá. A felhívások szolgálatra rendelik be az 
angol haderő valamennyi tartalékát. 

Az angol háborús élelmezési hivatal már 
elkészített 

ötvenmillió élclmiszcrjcgyci, 

amelyet egy héttel a háború kitörése után 
szétosztanak. Külön élelmiszertermelési hi-
vatalt állit fel. A háború kitörése után a kor-
mány azonnal átvenné az összes nagyvas-
utak üzemeit-

jóváhagyott, bövitett összeállításban 

4*80 Pengő 

Kieuzai ier 9. Telefon :i3-9i. 

A muzeális kincsek biztonságba helyezé-
sérc a British Muzeum, a WesDninster apát-
ság megtette a szükséges előkészületeket. 

Berlin megcáfolta 
as ultimátum hir ét 

Berlin, szeptember 28. Félhivatalos német 
helyi öl jelentik: Mértékadó helyről közölték, 
hogy teljesen léghői kapottak azok a hiresz-
teléoek, hogy Németország ma délután két 
óráig világos választ kért a cseh kormánytól 
a német emlékiratra. Téves a híreszteléshez 
fűzött minden olyan kombináció is, hogy Né-
metország mozgósít, ha nem kap kielégitő 
választ. 

Táncoló angyal 
cs a 200 tagu jégbalctt 

SONJA HENNIE 
ragyogó filmje szombat BELVÁROSI 

Páris ujabb katonai 
intéskedései 

. Páris, szeptember 28. Remélik, hogy az 
ujabb eszmecsere módot nyújt a kérdés ki-
elégitő rendezésére. A nagyhatalmak a vi-
szály megoldására meg fogják találni a ki-
vezető utat. A reménykedést kissé befolyá-
solja az a hir, hogy Hitler csupán 24 órára 
volt hajlandó elhalasztani az általános moz-
gósítás elrendelését. 

A francia kormány a maga részéről a szer-
da délutáni órákban ujabb katonai intézke-
déseket foganatosított és rendeletet hozott 
nyilvánosságra, amelynek értelmében né-
hány ujabb tartalékos korosztályt szólít fegy-
verbe." 

A pápa rádióssósata 
Vatikánváros, szeptember 28 XI. Pius pá-

pa csütörtökön este rádiószózatot intéz a vi-
lághoz a béke érdekében. Nyilatkozata kö-
zépeurépai idő szerint este 7 óra 30 perckor 

n e n e z 
a p á n a h 
l e n n i ! 

a szecnenyi 
moziban 

pfiGER ANTAl M D Q magyar tiimuigiaieKa. 

Kísérő műsor : Legújabb Paramounl 
vüághiradó. — Szines 
Paramoun! trükkfilm: 

© H a g y m a u r f l k a l a n d j a i * 
Csütörtöktől 5, 7, 9 óra. Elővétel : 26—33. 
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Gáz-*.iüzhizios v a s a j t ó k g y á v i á s a 
BÜRNMENDRE Szeged, vasszerkezeti gyára. Rigó ucca 38. 

hangzik el olasz nyelven. Szavait több idegen j vatikáni rádió 49.75 cs 19.84. hullámhosz-
nyejvcn is tolmácsolják. A pápa szózatát a szokon továbbítja. 

A francia és az angol Hitlernél 
Berlin, szeptember 28. Hitler délelőtt egy-

negyed II órakor fogadta Francois P o n c é t 
berlini francia nagykövetet. A nagykövet át-
nyújtotta a francia kormány uj javaslatait a 
német-cseh viszály békés rendezése ügyében. 
A tárgyalás egy óra hosszat tartott. 

A francia nagykövet távozásakor semmi-
féle nyilatkozatot nem volt hajlandó tenni. 

Közvetlen n francia nagykövet látogatása 
után Hitler fogadta H e n d e r s o n t , Anglia 
nagykövetét. Ez a megbeszélés is több, mint 
egy óra hosszat tartott, 

Mussolini közvetítése 
Róma, szeptember 28. A Stefáni Iroda 

közli: A rórftai angol nagykövet szerda dél-
előtt átnyújtotta eróf Ciano külügyminisz-
ternek Chamberlain miniszterelnök üzenetét 
a Ducc számára. 

Páris, szeptember 28. Az Havas Iroda je-
lenti Rómából: Meg nem erősített hir sze-
rint Hitler tekintettel a két vezér között fenn-
álló személyes barátságra, a két nép közötti 
szívélyes kapcsolatokra és az olasz kormány-
főnek az Anschluss alkalmával tanúsított 
magatartásáért, hálából elfogadta Mussolini 
közvetítő közbelépését. 

Cseh /egykék 
London, szeptember 28. Masaryk londoni 

cseh követ jegyzéket nyújtott at az angol 
kormánynak, amelyben a cseh kormány kéri, 
hogy a müncheni találkozón egy cseh szó-
szóló-adja elő Csehország ügyét és nyújtson 
felvilágosításokat az angol-francia tervről és 
Hitler emlékiratának összes vonatkozásairól. 
A jegyzék hivatkozik arra, hogy Csehország 
nem lesz védve azon az értekezleten, amely 
létérdekeit érinti. 

A Reuter Iroda ugy értesül, hogy Masaryk 
lord Halifax külügyminiszterhez intézett le-
velében közölte a seh kormány ujabb kéré-
sét, amelyben határozottan elfogadható biz-
tosítékot kér, hogy nem fogja váratlan tá-
madás érni, mialatt a tárgyalások folynak. 

Pánik Prágában 
Prága, szeptember 28. A cseh fővárosban 

az élet teljesen megbénult. A lakosságon pá-
nik lett uriá. Az emberek menekülnek Prá-
gából. A külföldiek kivétel nélkül elhagyták 
a vaiost. Az olasz kolónia egyelőre Magyar-
országba utazott. 

Egy más jelentés szerint Prágában a poli 
tikailag iskolázatlanok háborús pártiak, a 
politikai körök tanácstalanok. 

Roosevelt második üzenete Hitlerhez 

„A világ sorsa iorog 
Kockán" 

Washington, szeptember 28. R o o s e -
v e l t elnök ujabb táviratot intézett Hitler-
hez válaszképen a Führer táviratválaszára. 
Táviratában megállapítja, hogy a jelenleg 

uralkodó kérdés lényege nem az, vájjon kö-
vettek-e el tévedéseket és igazságtalanságo-
kat a múltban, ma a világ sorsa forog koc-
kán, a mai világé, éppen ugy, mint a jövöjéé. 
A feladat az, hogy a felelős államférfiak he-
lyesen vigyék előre a nemzetek sorsat. A 
fegyverek a világháborúban sem tudták hely-
reállítani a békét, mert a győzelem és a ve-
reség mindkét félre meddő volt. 

Roosevelt ezután hivatkozik első felhívá-
sára, amelyben azt igyekezett bizonyítani, 
hogy a vitás kérdéseket csakis békés tár-
gyalások utján lehet véglegesen megoldani. 
A fegyveres fenyegetés felesleges és indo-
kolatlan. Végül azt ajánlja, hogy a közvetle-
nül érdekelt összes nemzetek közös értekez-
letet tartsanak valamely semleges ponton és 
ti kérdéseket az igazság és a méltányosság 
szellemében oldjak meg. 

ronlos intóike'tscket lépteinek cicibe 
az áruspekuMciúk ellen 

Budapest, szeptember 28- I m r é d y Béla 
miniszterelnök elnöklésével szerdán délelőtt 
fontos értekezlet volt a miniszterelnökségen, 
K e r e s z t é s-F i s c h e r Ferenc belügymi-
niszter, S z t r u n y a v s z k y Sándor föld-
művelésügyi, B o r n e m i s z a Géza ipar-
ügyi, K u n d e r Antal kereskedelmi minisz-
ter részvételével. A megbeszélésen elsősor-
ban árkérdcsekkol foglalkoztak, az utolsó na-
pokban az eddigi teljes nyugalom helyett a 
közönsé'* körében hizonvos fokú idegesség 

B u n d á f á l ; s z ő r m é d é t 
legújabb divat szerint alakíttatni akarta, fordul-

jon bizalommal 

/ü l i György szűcshöz 
VidTa ucca 6. Minden szakmába vágó munkát 

pontosan, jutányosán vécézi 

A szerda4 minisztertanács 
volt tapasztalható. A kormány éppen ezért a 
legközelebbi időkben megfelelő intézkedé-
seket készül tenni az árdrágítások, spekulá-
ciók és árufelhalmozások ellen. A kormány 
el van határozva, hogy a legerélyesebb esz-
közökkel is biztosítja a zavartalan helyzetet. 

A minisztertanácsról a következő közle-
ményt adták ki: 

• Budapest, szeptember 28. (MTI.) Ma dél-
előtt vitéz I m r é d y Béla miniszterelnök el-
nökletével gazdasági minisztertanács ült ősz. 
sze a miniszterelnökségen. A tanácskozáson 
árpolitikai kérdésekkel foglalkoztak. A meg-
beszélésen ott volt Sztranvavszky Sándor 
földmüvelésügyi, Keresztes-Fischer Ferenc 
belügy-, Reményi-Schneller Lajos pénzügy-, 
Bornemisza Géza iparügy- és Mikecz Ödön 
igazságügyminiszter s Kunder Antal kereske-
delmi miniszter-

Az idö 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 

ÍO órakor. Időjóslat: Mérsékelt szél, aa 
ország nyugati felében felhősödés, né-
hány helyen eső, a nappali hőmér-
séklet csökkenése, keleten még túl-
nyomóan derült idő, a hőmérséklet 
változása nélkül. 

F R I T / G E R G E L Y 
műköszörűs, Mérel-u. 3. (Pűspökbazár 

A c é l á r u k . 
FodrAszc'kkek . 

— Idegesség, fejfájás, szédülés, álmatlanság, 
reggeli rosszullét, levertség, bágyadtság, sok 

esetben hamarosan megszűnnek, ha bélmüködé-
sünket felkeléskor éhgyomorra egy pohár termé-
szetes „Ferenc József " kescrüvizzel elrendezzük. 
Kérdezze meg orvosát. 

Csak GFB harisnyákat 
minden párárt szavatosság P J.78-tól P 3.80-ig 

kizárólag Pollák Testvéreknél 
Unió tag—Kalász t i g 

Vakmerő kasszafurás 
Szentesen 

Szegedi tettesek követték el a betörést? 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

délelőtt rádiójelcntés érkezett Szentesről Sze-

gedre. A jelentés szerint az elmúlt éjszaka vak-

merő kasszafurást követtek el ismeretlen tettesek 

a Krausz-félc üzletben. Amint a reggeli órákban 

sikerült megállapítani, a kasszafurók álkulcs se-

gítségével hatoltak be, az üzlethelyiségbe és olt 

újfajta módszerrel nyitották ki a kasszát. Mig ed-

dig a betörők az úgynevezett rózsanyitással a 

Werthcim-szekrény zárja ellen intézlek támadást, 

addig most a kasszát felülről nyitották ki, illetve 

vágták ki és egyenesen a treszorba nyúlhattak, 

ahol mindössze 5—600 pengő készpénzt találtak. 

A kasszafurók ezt az összeget magukkal vitték, 

ezenkívül semmi máshoz nem nyúltak. 

A szentesi rendőrség a nyomozás eddigi adatai 

alapján azt hiszi, hogy a vakmerő kasszafurást 

szegedi tettesek követték el, akik erre a betörés-

re Szegedről rándullak át Szentesre. A szegedi 

rendőrség a szentesi rádió jelentése alapján szin-

tén erélyes nyomozási indított a tettesek kézre-

keritésérc. 

RÁDI 
Csütörtök, szeptember 

BUDAPEST L „ 
12.05: Énekegyüttes. 13: A rádió szalonzeneka-

ra. 16.15: öszi receptek. Előadás. 17: Rosszul 
használt növénynevek. Előadás. 17.30: Cigányze-
ne. 18: Szepesi festők a XV I I . század óta. Elő-
adás. 18.30: Ének zongorakísérettel. 19: Szőlészeti 
és borászati időszerű tanácsadó. 19.20: Katona-
zene. 20.20: Előadóest 21: Hirek. 21.20; Jazzhár-
mas. 21.55: Időjárásjelentés. 22: Vonósnégyes. 231 
óra 10: Hanglemezek. 

taammm^^mmmmmmmmma^mmmmmmmm^mm^mmmm 

Csemeqe dióbél 
i * a 3 6 Q H H é , C s i k ó s n á l , 

Tísxa f afr>$ Körút 53. W w o n í c l a d ó k -
r a k n n n v tírenoedménv. 

Gyors- és gépírásban 
jártas tisztviselőt, vagy tisztviselőnőt azon*, 
naha keresek. „Rézsvény társaság' jeligérc. 
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• « 
„LEGITAMADAS" 

SZEGED FÖLÖTT 
Knünően sikerült a szerdai légoltalmi készültség, a délutáni 
riasztás és az esti elsötétitési gyakorlat — A szirénák, a csök-

kentett világítás és az uccai közlekedés főpróbája 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délután két órakor megkezdődött Szege-
den a légoltalmi készültség. Az egyes körze-
tek közpon jtában mozgalmas élet volt, a kör-
zeti parancsnokok vezetésével összegyűllek a 
segédrendőrök, segédszolgálalosok és az egyéb 
alakulatok tagjai. Az élet egyébként teljesen 
normálisan folyt tovább, a város külső ké-
pén egyáltalán nem látszott meg, hogy meg-
kezdődött az eddigi legnagyobb légoltalmi 
készültség. De már a legtöbb helyen még a 
délelőtt folyamán megtették az előkészülete-
ket az esti csökkentett világítás idejére. A 
hivatalokban fekete függönyöket szereltek 
tel az ablakokra, a magánlakásokban iS meg-
tettek minden szükséges óvintézkedéseket. 

rangpzók ncm tudták félreverni a Harango-
kat. Mindenki tapasztalhatta, hogy a harang 
félreverése a fogadalmi templomból ugy hang-
zott, mintha valami óna ütné az időt, nem 
pedig mintha veszélyre figyelmeztetné a kö-
zönséget. Ezen a hibákon sürgősen segíteni 
kell. 

Az elsöíéfiíés 
rA" alkonyat beálltával kezdetét vette a szer-

dai gyakorlat legnehezebb és legnagyobb fi-

gyelmet érdemlő része, az elsötétítés. Már 
napokkal előbb átszerelték az uceai villany-
lámpákat, hogy a felfele sugárzást megaka-
dályozzák, csökkeptették a fényerőt, nz ösz-
szes égőket 25-ös gyertyafényiire cserélték ki. 
A város területén mindössze nyolcvan vil-
lanylámpát gyújtottak fel a rendes időben. 
Ez a nyolcvan villanykörte jelenti a város kü-
lönböző pontjain veszély esetérc nz összes vilá-
gítást. A nyolcvan villanykörte oly csekély 
fényt sugároz, hogy szakértők megállapítása 
szerint ellenséges repülők abból semmit sem 
láthatnak, tekintettel arra is, hogy a körlék 
felett ellenzők is vannak felszerelve. Most de-
rült ki, hogy nagy kár a központi kapcsoló? 
hiánya. Ha ugyanis volna központi kapcsa* 
lás, akkor nem kellene nyomban a legmi-
nimálisabbra korlátozni a világítást, meri 
eygetlen gombnyomásra központilag el lehet-
ne érni a legkisebb világítást. Központi 
kapcsolás hiányában azonnal a legmi-« 
nimálisahh világítás lén életbe. 'Amig ugyanis 
a lámpaoltoffatókkal lecsökkentenék a vilá-
gítást a szükséges legminimálisabbra, addig 

A délutáni riasztás 

Az első riasztás délután négy óra tájban 
történt a szokásos szaggatott szirénázással 
és a harangok félreverésével. Mintegy két-
három percen keresztül szóltak a szirénák és 
a harangok, belevegyült a zajba a gyárak 
dudáinak hangja. A jelre az uccákon megállott 
minden forgalom, a gyalogjárók a falhoz 
álltak, kapuk alá menekültek, mert a rende-
let értelmében nem volt szabad az uccákon 
közlekedni. Percek alatt szinte teljesen moz-
dulatlanul várta a város a „légi veszély el-
múlt'1 jelzést. Vollak azonban zavaró mo-
mentumok, előfordult néhány esetben, Hogy 
egyesek nem törődtek a riasztó jelzéssel és 
íovább sétáltak az uccán, mintha mi sem tör-
tént volna. Ezeket eigazoltatták a rendőrök 
és ezek ellen meeindul a kihágási eljárás. 
Még jármüvei is előfordult, hogv* ncm tartotta 
be a rendelet előírását és nem állott le azon-
nal a kocsiút baloldalán. A kerékpárosokkal 
is akadt baj. azonban meállam'ható. hogv 
ezek az esetek csak imitt-amott fordultak elő, 
nagv általánosságban a közönség példás fe-
gyelmezettséggel viselkedett. 

A segédrendőrök premierje 

'Á riasztás ideje alatt az úgynevezett segéd-
rendörök is teljesítettek szolgálatot, akiknek 
az volt a feladatuk, hogy a riasztás ideje 
alatt körülnézzenek a körzetükben és az uc-
cai közönséget figyelmeztessék a helyes visel-
kedésre. A segédrendőrök civilruhában van-
nak öltözve, karjukon fehér karszalagot vi-
selnek B belüs felírással. Kezökben gumibot 
van és oldalukra gázálarcot kell akasztaniok. 

A riasztás után a légoltalmi vezetőség, 
amely a riasztást a légoltalmi házban várla. 
autón végigszáguldott az egyes körzeti köz-
pontokon és mindenütt fogadta a körzeti pa-
rancsnok jelentését. Megállapítható volt. hogy 
az egves körzetekben majdnem teljes számban 
megjelentek a segédszolgálatosok és példás 
fegyelemmel, pontossággal végezték munkáto-
kat. A bizottság vezetője dr. Buócz Béla 
rendőrfőkapitányhelvettes, légoltalmi parancs-
nok volt, a bizottságban résztvclt dr. vitéz 
Tmecs György főispán, dr. Pálfv József pol-
gármester, dr. Katona István tanácsnok, Csá-
nví Ferenc főmérnök,, Horváth István tüz-
ottófönarancsnok, Gyarmalhv János rendőr-
főfelügyelő. 

Nem eléd ínfenzfv a riasztás 

'A nappali riasztással kapcsolatban kide-
rültek egyps hibák is. Igy például megállapít-
ható volt. hogv a riasztás hangja még most 

sem eléggé intenzív, annak ellenére, hogy 
a városház tornyában egv villamossziréna, 
a város különböző pont iáin pedig 9 kézi-
hajtásu sziréna működött. Lehetett ugyan 
hallani a szirénák hangiát, azonban nem 

azzal az erővel, amilyenre veszély esetén 
szükség van. hogy mindenki felfigyeljen rá. 

Kiderült az is, hogy a harangok félreve-
rése nem teljesen vált be. mert a szegedi ha-

Két hasáb 
A z e l s ő H a s á b o t tegnap a prágai rádió siránkozta bele a világba. A m á -

s o d i k h a s á b o t a magyar rádió mondhatta volna el husz esztendővel ezelőtt. Kísér-

teties módon ismétlik a csehek azokat a jajkiáltás.okat, amelyek a magyar ajkakról 

hangzottak el, mikor darabokra szabdalták az ezeréves országot. Dc panasz cs panasz, 

jajkiáltás és jajkiáltás között nagy a különbség- Mi azt sirattuk, ami a m i é n k volt, 

a csehek annak az elvesztén jajveszékelnek, amit m á s o k t ó l szedtek el. 

A német kancellár emlékirata teljesen el-
hagyja a francia-angol javaslat talaját, 
amennyiben annak a szudétanémet terület-
nek átegedését követeli, amelyen ötven szá-
zaléknál több német él és e területek mel-
lett kiterjedt, túlnyomórészt cseh területeket 
is követei-

Világos, hogy az uj emlékiratban a biro-
dalmi kancellár az önrendelkezés álarcában 
kímélet nélkül olyan területekre tart igényt, 
amelyek sohasem voltak németek és ahol 
nem is laktak németek. 

Az emlékirat területi követelései gazda-
sági szempontból is azt célozzák, hogy meg-
semmisítsék Csehszlovákia minden életlehe-
tőségét. Ezek a követelések megfosztják a 
köztársaságot ipari és mezőgazdasági terme-
lési ágaitól és szétrombolják n köztársaság 
és a cseh tartományok közötti gazdasági és 
közlekedési összeköttetést. 

Á javaslatok végrehajtása azt jelentené, 
hogy m e g f o s z t a n á k a k ö z t á r s a -
s á g o t v a l a m e n n y i i p a r i köz-
p o n t j a t ó 1, Prága, Zlin, cs Pilsen 
k i v é t e l é v e l , de ezek is közvetlenül az 
államhatár mellé kerülnének. Megfosztanák 
a köztársaságot egész komlótermésétől, va-
lamint erdeitől, amelyek a papíripar táplálói. 
A csehszlovák kivitel valamennyi ipari ága 
megsemmisülne, vagy megcsonkulna. Ennek 
következményei a munkanélküliség emelke-
dése és a kegyetlen nemzeti szocialista 
lakosságról való gondoskodás lennének. A 
gazdasági károkkal szoros összefüggésben 
ánalk a közlekedés terén bekövetkező hát-
rányok. A fővonalakat szétszakítják, déli és 
északi Szlovákia között a közvetlen össze-
köttetést lehetetlenné tey.ik. Közlekedési 
szempontból a köztársaságot bárom részre 
szaggatnák. 

1 s 
terv végrehajtása 
m e g b é n í t a n á 

k a t o n a i t é r e n 

a k ö z t á r sasá 

g o t, amely ki lenne szolgáltatva erős 
szomszédja kénye-kedvének. Az em-
lékiratból az a törekvésük világ-
lik ki, hogy a köztársaságot a teljes gazda-
sági és politikai tehetetlenségig megbénít-
sák és igy átvegyék az uralmat Közép-Euró-
pában* 

A békediktátum teljesen elhagyja Wilsorl 
tizennégy pontjának és az ünnepélyes 
igereteknek talaján, amennyiben olyart 
magyar területek átengedését követeik 
amelyeken ötven százaléknál több magyart 
él és e területek mellett kiterjedt, túlnyomó-* 
részt magyarlakta területeket is követel. 

Világos, hogy a Benes által sugalmazott 
békefeltételek az önrendelkezési jog álarca*; 
ban kímélet nélkül olyan területekre tartaná-? 
nak igényt, melyek sohasem voltak csehek" 
és ahol nem is laktak magyarok. 

A" békediktátum területi követelései g a 
d a s á g i s z e m p o n t h ó i is azt célozzák^, 
hogy megsemmisítsék Magyarország min-* 
den életlehetőségét. Ezek a követelések! 
megfosztják Magyarországot ipari és mező-j 
gazdasági termelési ágaitól és szétromlx>l»i 
jak a Kárpátok medencéjének gazdasági cs, 
közlekedési összeköttetéseit. 

A békefeltételek végrehajtása azt jelen* 
tené, hogy m e g f o s z t a n á k M a g y a r * 
o r s z á g o t l e g f o n t o s a b b i p a r i t o r * 
m e l ő h e l y e i t ő l , Dorog, Salgótarján®, 
Diósgyőr és Pécs kivételével, dc ezek isf 
közvetlenül a határ mellé kerülnének. Meg-.' 
fosztanák az országot egész vastermelcsétőU 
valamint erdeitől, melyek a papíripar tápláy 
lói. A magyar ipari kivitel legfontosabb ágai 
megsemmisülnének, vagy megcsonkulná-' 
nak. Ennek következményei a munkanölkü* 
liség emelkedése és kegyetlen cseh teriofi 
elől menekülő lakosságról való gondosko* 
dás lennének- A gazdasági károkkal szoros} 
összefüggésben állanak a közlekedés terén 
bekövetkező hátrányok. A fővonalakat szét* 
szakítják, az ország egyes részei között * 
közvetlen összeköttetést lehetetlenné teszik. 
Közlekedési szempontból minden fontosabh, 
csomópont idegen területre kerül. 

A békefeltételek végrehajtása k a t o n a ! 
t é r e rí i s m e g b é n í t a n á M a g y a r o r* 
s z a g o t , amely ki volna szolgáltatva szom« 
szédjai kénye-kedvének. A békfffeltételeW 
bői az a törekvés világlik ki, hogy az ezer-
éves Magyarországot a teljes gazdasági é í 
politikai lehetetlenségig megbénítsák ós eW 
lenségei igy vegyék át az uralmat a Duntv 
völgyében, ; 



_ _ _ D £ T M A G y J A R O R S Z Á G Csütörtök, 1958. szeptember 29. 

Isme! töröllek a városi költségvetésből 
üi visomogQl-télcpi napközt otthon 

felépítésének költséget 
Mozgalom a pénzügyi bizottság javaslatának megváltoztatására. 
Somogyi-telep 35 ezer pengőt gyűjtőit, a várostól 20 ezer pengőt 

kér a fontos szociális intézmény megvalósításához 
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20 perc, félóra telne el. A központi kapcsolás 
bevezetését meg kell azonban oldani. 

A sötét város 
Este hét órakor már vaksötét borult p vá-

rosra. A forgalom alig csökkent valamit, a 
Korzó, az egyébkor is forgalmas uccák szerdán 
este telve voltak gyalogjárókkal. Olyan sü-
lét volt, hogy a szembejövőket nem lebetett 
felismerni. A Széchenyi-téren teljes sötétség 
uralkodott, egyetlen lámpa sem égett a hatal-
mas téren, az emberek vaksötétben közleked-
tek. Az üzletek kirakatai világításukat nem 
gyújtották fjl, belülről az ajtókra fényfogó 
iüggönyt tettek. Csak itt-ott világított egy 
uccai, csökkentett fényű ívlámpa. A lakások 
ablakai is koromsötéten meredtek előre. Kí-
sérteties volt abban a sötétségben a jármű-
forgalom. 

Este nyolc óra előtt néhány perccel meg-
történt a második riasztás. Mindenki tiz óra 
körül várta az esti riasztást, igy a riasztás 
teljesen készületlenül és váratlanul talalta a 
közönséget, különösen azokat; akik a riasz-
tás idején az uccán jártak. Egy pillanat alatt 
vaksötétségbe burkolózott a város, csak az 

a nyolcvan, csökkentett fényű lámpa égett, 
de az is oly csekély világítást adott, hogy 
szinte nem is látszott semmi fény a város te-
rületén. 

Érdekes Mólt végigsétálni a sötét városon. 
Minden kapualj tele volt járókelőkkel, fal-
hoz lapulva várták az emberek a riasztás le-
fuváaát. Az autók, kocsik elsötétítve álldo-

dogáltak a ktncsiutaJk baloldalán, az autóbu-
szok és villamosok is ott álltak meg, ahol a 
riasztó jelzés érte őket. A kávéházakban ki-
nludtak a fények, egyedül a mozikban nem 
'reztek semmit az emberek a riasztási gya-
korlatból. 'A rendőrök és segédrendőrök min-
denkit, akik a rendelkezések ellen vétetlek, 
felirtalc, ezek ellen megindul a kihágási el-
járás. 

'Az elsötétili'si gvak'orlat több mint fél-
óráig tartott, csalt félkilenc után szólaltak 
mee n szirénáik és a harangok, jelezve, hogv 
..a Jéüi veszélv) elnuilt". Háromnegved -9-rc 
visszatért a vánns régi képe, a forgalom meg-
indult a kísérteties hangulatú csökkentett 
vilácítlásu ucciííon. A légoltalmi készültség 
* ifélig tartott, puliikor a hosszít, sö'él ör>k 
után megint kigyulladtak a megszokott fé-
nyek. v 

Olcsó és j6 szálloda Pesíen a 

METROPOLE, Sákóczi-uion 
150 kényeltnos szoba 4 pengőtói, 
teljes penzáóval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegedi Farkas Jóska 
muzsikál, a télikertben délután és 
este a Virány-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-
kart rádión. Adjon barátainak ta-
lálkozót, hivja meg őket vacsorára 
a M E T R 0 « 0 L E - h a ! 

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

Kerékpórok, alkalrészék 
Klipsz csavar 4 drb i—.10 
Golyókoszoru első tengelyhe* —.12 
Gumiragasztó 1 tubus .12 
Drót klipsz 1 pár —.22 
Lánccsavar 10 drb —.24 
Kerékpár küllő 6 drb - —.24 
Macskaszem sárhányóra, külföldi üvegből —.26 
Kerékpár fogantyú fából, vagy gu-

miból 1 pár —.38 
Nikkelezett csengő kormányra —.45 
Fix fogaskerék 15—17 számig —.68 
Kakukk csengő — .88 
Kerékpár belső tömlő szépséghibás —.98 

Csomagtartó préselt 98 
Csomagtartó kovácsolt vasból P 1.2S 
Karosfék I-n P 1.58 
Rlöéiptftt családi tipusu kormány, nik-

kelezve p 2.98 
Kerékpár külső köpeny I-a, 6 havi 

garanciával P 4.18 
Kerékpár váz forgórészekkel, komplelt P 3948 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mos-
toha sors jutott osztályrészül Somogyi-telep 
népének. Mindenért harcolnia, verekednie 
kell, de ennek a liosszu esztendők óta tartó 
harcnak alig-alig van valami eredménye. Pe-
dig a telep szegény, munkásnépe a teher-
vállalás, az áldozatkészség terén már nem 
egyszer mutatott gyönyörű példát. Többek 
között gyönyörű templomot épített és a költ 
séges építkezés tejemes költséget fillérenkint 
maga adta össze. Karácsonyi Guidónak. a 
Somogyi-telep agilis plébánosának, hervadha-
tatlan érdemei vannak ezen a téren. Mindent 
elkövet, hogy a telep népe ne veszítse el az 
életkedvét, a jobb jövőbeu való reménységét 
és idebenn, a városban harcol a telep érde-
keiért. Pedig kemény harcokat kell megvív-
nia, a legtöbbször, sajnos, eredménytelenül, 
úgyszólván minden tégláért, amelyre a sok-
ezer lélekszámú telepnek szüksége van. Hiába 
hivatkozik arra, hogy a háború utáni ösz-
szeyisszaság forgalomzavarában elhibázott 
politika volt a városon kivüii, közmüvek nél-
küli telepek életrchivása, de 

ennek a politikának az ódiumát 
nem lelict a telepek lakosságára 

hárítani, 

— a válasz a legtöbb esetben az, hogy még a 
legsürgősebb városi feladatok megoldására 
sincs fedezet. 

Most ismét nagy csalódás érte a Somogyi-
telep lakosságát. Arról volt szó, hogv az U.j-
Somogyi-telep az idén végre megkapja a rég-
óta sürgelelt cs már 

többször megígért napközi ott-
hont, 

amelynek, felépítését a város még a mull év-
ben elhatározta, sőt meg is szavazott húsz-
ezer pengőt az építkezési költségekre.A mult 
évben azért nem épülhetett lel ez a szociális 
intézmény, mert a rászánt pénzt a járvány-
kórház áthelyezési és átalakítási költségeire 
használták fel. A számvevőség az idén ismét 
felvette az összeget a jövő évi költségvetés 
tervezetébe, de a pénzügyi bizottság a költség-
vetési hiány csökkentése céljából többek kö-
zött ezt is törölte a számvevőségi tervezet-
ből. 

A tétel törlésének hire elkeseredést keltett 
a telepen. Karácsonyi Guidó akciót kezdett, 
hogy korrigáltassa a pénzügyi bizottság ha-
tározatát, az ügyről a következőket mon-
dotta: 

— Talán sehol nagvobb szükség nincs a 
napközi otthonra, mint a Somogvi-telepcn, 

nmelvnek népe legnagvobbrészt szegény mun-
kásember. A család eltartása érdekében mun-
kát kell vállalnia az anánnk és az anyának 
egyaránt, a gverekek igv febi^velet nélkül 
maradnak, mert innes hol elhelyezni őket. 
Most még sznmornhb a lielvzet Az egyedül 
maradó anvákra szakad a családeltortás min-
den gondja és igv még kevesebb idő jut a 
gyereknevelésre és a gyerekgondrwásra. 

Tula időnkéntien bagatell-dologról 
van szó. hiszen mi ma""nk már 
összegyültöt tünk a napközi ott-
hon építési költsé"eire tizenötezer 

pengőt. 

— Ebből lizezer pengőt egv liölgy ajándé-
kozott, aki titokban kivánja tartani a nevei. 
A városnak csak huszezer nengőt kellene 
adnia, hogv a napközi otthon épületéhez 

| szükséges épitési anvagof beszerezhessék be-
' löle. De a számvevőség törölte ezt a tételt 

Én azért nem adom fel a küzdelmet, liizoni 
benne, hogv a köz^viilrés. nm;kor majd tár-
gvalia a város jövő évi költségvetését, hono-

1 rálni foüia azokat a fontos szociális szem-

pontokat, amelyek a napközi otthon felépíté-
séhez fűződnek. 

Elmondotta még, hogy a telep lakossága te-
kintettel a rendkivül súlyos időkre, nagyon 
sok igényéről lemondott már, de 

a napközi otthonhoz ragaszkodik 
és sürgeti az orvoskérdés megol-

dását. 

Az orvoskérdés egyike a legsúlyosabb somo-
gyitelepi problémáknak. A telepnek nincs 
külön orvosa. Az egészségügyi szolgálatot 
Felsőváros orvosa látja el, aki naponta csak 
egy-két órát tölthet a telepen, még pedig 
délután, más időpontban nem juthat hozzá a 
telep lakosság^ Ezért sürgetik már a tiszti 
orvosi szolgálat államosítása óta a külön or-
vost, de eredménye a sürgetésnek sincs. Pe-
dig megilletné a külön városi orvos a közel 
tízezer lélekszámú lakótelepet. 
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MAKÓ IX. 29. 
A makói revíziós liga távirata Hitlerhez. N i-

k e 1 s z k y Jenő polgármester a Reviziós Liga 
makói tagozata nevében táviratban üdvözölte Hit-
lert a magyar revízió érdekében legutóbbi beszé-
dében telt kijelentéseiért. 

Megalakul a makói légoltalmi liga. A Légol-
talmi Liga makói szervezete október 1-én délután 
a váiosháza nagytermében alakuló ülést tart. 

A lakodalmas "autó karambolja. Szerdán haj-
nalban az apátfalvi uton D á v i d János makói 
bérautótnjnjdonos kocsija, amelyet P é l i József 
makói sofőr rezetett, nekifutott egy utmenti eper-
fának és teljesen összetört. Az autó lakodalmi fu-
varban volt s ugy látszik „lakodalmi" hangulat-
ban volt az autó vezetője is, mert csak igy ma-
gyarázható a nyilt és néptelen országúton történt 
karambol, amelyet ugy a sofőr, mint a kocsi uta-
sa szerencsére, kisebb horzsolások árún úsztak 
meg. 

Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: Lő-
rincz Mihály Czene Júliával. Elhaltak: Tatár Kiss 
Fcrcnené Erdős Ágnes 59 éves (Szent János-tér 
25.), Giliczc István 49 éves (Temesvári-u. 1.), Ko-
csis István 39 éves (Sirkert-u. 33.). 

A Szárazéri Belvizlevczető Társulat közgvö-
Iése. A Szárazéri Relvizlevezetö Társulat Balto-
nyán vitéz Furelv Emil elnökletével csütörtökön 
délelőtt közgvülést tart. 

Hétfőn tárgyalják a vármegye költségvetését, 

Csanádmegye törvényhatósági bizottsága hétfőn 

közgyűlést tart. A megyegyülés tárgysorozatán 

szerepel a költségvetés, amelyet szerdán dél-

előtt a törvényhatósági bizottság pártjaiból ösz-

szehivott értekezlet tárgyalt. Az értekezletre a j 

alispán 26 bizottsági tagot hívott egybe, akik kö-

zül azonban csak nyolcan jelentek meg. A várme-

gye jövő évi költségvetése a háztartási szükség-

letek terén 2090 pengős, a nyugdijköltségvetés te-

rén azonban 38.000 pengős emelkedést mutat. A 

háztartási költségvetés összege 231.879, a nyugdíj-

költségvetésé 448665 pengő. 

tűzifa Kemény K I I £ J l t i eladás! 
Mindenki beszerezheti tűzifa szükségletét a tiszai 
rakparton Stefánia előtt, mig a kirakodás tart 

V.« szil hasábfa P 4 20 q 
I. o. fölén „ P 4.30 q 

házhoz szállítva. 

Megrendelés a ha|6ná . vag\ 

L I U P A Y 1 mt f e l e d i 
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FEMIKÜ hölgy fodvász-szaíon 
Oudepestén és kttildldön naóu slhcrl arafolt frizura utdonságox készítése. 
Speciális halfestés divatos hátszín drnualafohban. TortOs on^olálást a led-
modernebb genchkc! ledhosszebb tdogarőnc.fl val védezzUk. Olcsfr bevezető 
propaganda árak. rewlna oz elegáns hOtgueh találkozó helue, vezetők: 

Kácxné es Palotás Mária. 

» - ~r *tíi idg-if trtiFé; . r « rv- , 

Családi segély! kapnak 
a ffegyvergyakorlaira bevonult 

legénység családtagjai 
Budapest, szeptember 28. A MTI. jelenti: A 

honvédelmi miniszter a honvéd vegyesdan-

dárparancsnoksághoz, valamint a városi és 

vármegyei törvényhatóságokhoz intézett ren-

deletében elrendelte, hogy a fegyvergyakor-

latokra bevonult legénység családja, (fele-

sége és gyermekei) a férj katonai szolgálatá-

nak ideje alatt családi segélyben részesülje-

nek. A családi segély összege a feleség után 

havi 15 pengő, minden gyermek után havi 10 

pengő. A családi segélyt mindenki megkap-

ja, aki rászorultságát igazolja. A segélyre 

szorultnak tekintendő a család akkor, ha jö-

vedelme, vagy keresete kis- és nagyközség-

ben havi 0 0 , megyei és törvényhatósági jo-

gú városban havi 8 0 pengőt, Budapesten a 

havi 1 0 0 pengőt nem haladja meg. 

A családi segélyért a fegyvergyakorlatra 

bovonultaknak illetékes csapatparancsnoksá-

gukon kell jeletkezniök. A csapatparancsnok-

ság a jelentkezések alapján készített név-

jegyzéket elküldi a család á l landó tartózko-

dási helyének községi elöljáróságára, vagy 

polgármesteri hivatalába, hogy a segélyre 

való igényjogosultságukat megállapítsa és 

azután a segélyt közvetlenül a legsürgőseb-

ben folyósítsa. 

A honvédelmi miniszter intézkedett az-

iránt is, hogy minden egyes tényleges szol-

gálatot teljesítő, nem fegyvergyakorlatra be-

vonult család, az eddigi személyenkénti öt 

pengős családi segély helyett szintén felemelt 

összegű segélyben részesüljön október l-lől 

kezdve, a feleség ezentúl havi 15 pengő, a 

gvermekek 10 pengőt kannak segélykénen. 

iOva« ArmeníVnn Ede okleveles vivófanár 

u i uű t enioiuamat 
október 1-ftn kezdi meg. — Beiratkozni 
lebet B e l v á r o s i M o z i épületében. 
V í v ó t e r e m b e n d é l u t á n 4—5-lg. 

— ELÖADASOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosz-
tálya és a vele egyesült Szegedi Orvosegylet ok-
tóber 1-én, szombaton délután fél 6 órakor tart-
ja első szakülését a bőrgyógyászati klinika tan-
termében (bejárat: Somogyi-uccai kapu) Tárgy-
sorozat: C s i n á d y Jenő: „Harci gázok", Für-
j e s t Béla: „A gázharc hclgyógyászati szempont-
ból", M e l c z e r Miklós: ..Védekezés a mustár-
gáz ellen". . 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS Munkát kjphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél, férfiak: 2 kovács, 
2 késes és köszörűs, 2 villanyszerelő, 2 kádár. 3 
bognár, 1 ?sztalos, 3 szabó, 11 cipész, 4 borbély, 
1 cukrásr. 2 napszámos, 10 kifutó, 6 gazdasági 
mindenes. 2 bádogos és szerelő. Nők: 3 hölgyfod-
rász, 2 kifutó leány, 1 varrónő kötődébe, 1 kiszol-
gálónö. 

— A szivburok, a szívbillentyűk, a szívizmok 
és szividegek megbetegedéseinek kezelésében a 
rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel 
éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tápcsa-
torna tartalmát biztosan felhígítja cs azt igen 
könnyen levezeti. Kérdezze uicg orvosát. 

— Októberi gyorsirási és gépirási tanfolya-

mokra beiratkozás szakiskolában (Ilonvéd-tér 4) 

— Légoltalmi előadás az Alföldi Utazók és 
Kereskedők Egyesületének helyiségében (Klauzál-
tér 3.) október 1-ón, szombaton este fél 9 órai 
kezdettel. A tagok családtagjaikkal együtt minél 
számos.ibban jelenjenek meg, vendégeket szivesen 
látnak. atnak. 

©4 A SZEGEM PIAC ARAI. A szerdai heti-
piacra állatfelhajtás zárlat miatt nem volt. 
Arak a következőképen alakultak. Hus. Marhahús 
l. rendű kilója 1.60-1.80, II. rendű 1.40-1.60, III . 
rendű 1.20—1.60, borjú comb 2.40— 2.60, eleje 1.60 
—2.40, pörköltnek 1.40-180, sertéskaraj 2 pengő, 
comb kilója 1.70—180. oldilas 1.50 pengő, zstr-
szalouna 1.70—, háj 1.70—1.80, zsir 180 
pengő. Baromli. Csirke rántani való párja 
1.40—220 kilója 1.20-1.40, nagyobb párja 2 90-
4 20. kilója 110—125, lyuk párja 3-5.20, kilója 
1—1.10, sovány kacsa párja 200—1.20, hizott 
kilója 1.05—135, sovány lud párja 3.50—7, hizott 
1.00—1.40, tojás 140—1.80. Gyümölcs. Alma nyári 
édes kilója 24—50, savanyu 18—60, őszibarack 
nagyszemü 60—1, aprószemü 25—40, körte szép 40 
—70, közönséges 20—35, szilva besztercei 34—11. 
szőlő csemege 20—60, kevert 10—20, dió uj 
kilója 60—90 fillér. Zöldség. Borsó zöld 
hüvelyes kilója 30—45, fejtett literje 60—80, 
zöldbab kilója 6—16, burconva nyári rózsa 8—11, 
őszi rózsa 8—12, Gülbaba 10—14. oltott 
rózsa 10—11, takarmánvnak való 6—7. Ella 6—S, 
vöröshagyma 7—14, fokhagyma 16—30. petrezse-
lyem csomója 4—12. sárgarépa 4—10, vöröscékla 
6—10, vöröskáposzta 8—14, zeller darabja 2—10, 
fejeskáposzta kilója 4—6. kelkáposzta 8—11, 
karfiol darabia 10—50, téli karaláb kilója 4—6, 
tök főzni való 3—5, paradicsom 10—16, ugorka 
r.agy 1—8. apró 15—30. zöldpaprika apró hegves 
10 darab 3— 5i, tölteni való 7—14, tor-
ma kilója 40—70, spenót 10—16. sóska 15—25, 
zöld kukorica csöve 2—5 fillér. Füzéres pap-
rika uj füzérje 1.20—3.60. Gabona. Buza mázsája 
20 00—21 00, rozs 14.50— lo.Oo. árpa nem volt, zab 
1500—155o. tengeri uj 135o—14. tengeri uj csö-
vcs S.oo—92o. Takarmány. Réti széna laza r i -
zsája 4 50—Ci. luccrnaszéna 8.00—O.őo. alomsza!-
tna 1.80—2.00, tengeriszár kévéje 4-6 fillér. 

— Krep de schin esőkabátok minden színben 

18 pengő Bírni Tgnáfr cégnél Kelemen-u. 5. 

FILM 

iszinhaz es 
művészet • 

Harmónia hangversenvek 

Harmónia Mes'erbérte! 1938 29 
Sauer, Sebipa, Milstein, Virovai, Cherkassky, 

DaDyi, Mazzucurati, Segovia, Dán-guartett, Nöi 
Kamara zeneka p. 

Bérlet havi 125 pengőtől. 

Nehéz apának lenni 
(A Széchenyi Mozi bemutatója) 

Ez az uj magyar film méltán és rangosan Il-
leszkedik a magyar filmvígjátékok sorozatába. 
Könnyen perdül és végig ama jól ismert könnyes-
niosolyos vidámságot árasztja, amely legjellem-
zőbb sajátja a jó filmvígjátékoknak. Ezekben a 
lidércnyomásos napokban két könnyű, mosolyos 
crát ajándékoz a közönségnek. És ez jelentékeny 
adomány. M á l y Gerö kacagtató mesterdetektivjrt 
a darab egyik legsikerültebb alakítása, kitűnően 
föltik be szerepüket a kiváló P á g e r Antal, 
S z e l e c z k y Zita, K o m á r Júlia és V á sza-
r j Piroska és a nagyszámú együttes minden fog-
ja. Az uj magyar filmvígjátékot a Széchenyi Mozi 
szerdán mutatta bc a sajtó képviselőinek 

Budapesti értéktőzsde zárlaf. Kedvetlen han-
gulatban iizlcttclenül nyitott a mai tőzsde. A;. el-
ső kötések tegnaphoz viszonyítva kivétel nélkül 
gyengébb árszinten jöttek létre.- A nemzetközi 
helyzet bizonytalansága tartózkodásra késztette 
a spekulációt. A lözsdeidő folyamán ellentétes 
vélemények erös áringadozást Idéztek elő. A tőzs-
deidő második felében az általános kedvetlensé-
get bizakodóbb hangulat váltotta Tel. A knntremin 
fedezései hyonián a kereslet került többségbe, mi-
vel a kínálat megszűnt, a részvények cmelke iö 
árakon cseréltek gazdát. A napi legmagasabb ár-
folyamokat közvetlenül zárlat elölt jegyezték, a 
tőzsde azonban még igy is gyengébb irányzattal, 
árveszteségekkel zárt. Magvar Nemzeti Bank Í5.t, 
MAK 293. Ganz 18.80, Izzó, Szegedi kendertonó. 

stár - . 

Zürichi deviznzárlaf. Páris 11,675, London 21.875, 
Newyork 452, Brüsszel 7600. Milánó —, Amszter-
dam 241.50, a többi nem leheléit megszerezni. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos vafutaá i fo-
lyamai. Angol font 16.t0— 16.:!0, belga 59 10—59.W, 
eseb korona 5.10—10.00 (a 20 koronánál nagyoblí 
címletek kivételével), dán kop, 72.55 73.35, dinár 
7.15—7.70, dollár 317.10-35110. franria fr. 8 80 -* 
9.35, kanadai dollár 332.00—3&7.00, hollandi forint 
182.65—18465, lengvel zlolv 6000—61,40, leu 3.00 — 
3.45, leva 300—3.60, lira Í690—17.90 (500 és 10(l0> 
lírás bankjegyek' kivételével), német márka , 
norvég korona 81.85—82 75. svéd korona 81'X)—< 
83.90, svájci frank 77.05—77.95. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con nagyarányú külföldi áremefkedések hatása 
alatt szilárd volt az irányzat, ugv a kenyérmag-
vak, mint a takarmánycikkek árában igen jelen-
tékeny javulások történtek. A buza és a rozs 50— 
50 fillérrel emelkedett. Drágult a sörárpa 75. ta-
karmányárpa 50. zab 100, közraktári tengeri 100 
fillérrel. A határidős piacon is szilárd volt m. 
irányzat közepes forgalom mellett. A rozs 25—12, 
a tengeri 81 fillérrel drágult. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos í'-l-cvtv-e. 
Buza tiszavidéki 77"kg-os 21.00-2110. 78 kg-os 
2l.20-21.3O, 79 kg-os 21.40—21.50. 80 kg-os 21.50 
—21.60. felsötiszai, dunántuü, dunatiszai 77 kg-os 
20.95—21.10, 78 kg-os 21.15-24 30, 79 kg-os 21.35-
21.50, 80 kg-os 21.15—21.60. Rozs pestvidéki 16.00 
16.10, takarmányárpa I. 18.25—18.50, zab I. 18.60— 
1S.SO. tengeri 19.00-19.15. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló. 
Szept. 65.25—háromnyolcad, dee. 66.25. máj. 65 5. 
Tengeri tartott. Szept. 50 ötnyolcad, dee. 53 egy-
nyolcad. máj. 5125. Rozs alig tarlóit. Szept. 15 25, 
dec. 16.5, máj. —. 

Szerkeszlői üzenet 
— o O — 

T. Ferene. A kérdrzett történelmi riportsoro- • 
zat önálló kiadásban még nem jelent meg 

2 v a g y 3 s z o b á s 

október l-re. B A R N A vaskereskedés, 
Károlyi ucca 4. 
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Bognár, Harangozó és Szólka 
a Bécsben szereplő válogatottban 

Szerdán délután került sor Budapesten ar-
ra a Iriálra, amelyen 32 futballista vett részt 
a válogatottakban való szereplésért. Az ország 
legjobb futballistái közölt húrom szegedi já-
tékos is helyet kapott: Bognár, Harangozó és 
Szójka. 

A két együttest dr. Dietz Károly szövetségi 
kapitány este fél 9 órára összeálitotta és a 
Bécsben sezrepIA együttesbe beállította a há-
rom szegedi játékost. Krröl Tibor Géza, a 
klub b dapesli képviselője nyomban telefonon 

értesítette a Szeged FC-t, közölte Markovics 
Szilárd ügyvczelőelnökkel, hogy valamennyi 
szegedi játékos kitűnően szerepelt és beállí-
tásuk a triál alapján egy pilanalig sem voit 
kctcs. Szójka kivételével, aki balhálvéd lesz, 
Harangozó és Bognár megszokott posztján 
kapott helyet a csapatban, amely ebben az 
összetételben veszi fel a küzdelmet Bécsben: 

Sziklai — Olajkár I., Szójka — Szalay (Új-
pest), Sárosi 111.. Balogh (Újpest) — Bog-
nár, Harangozó, Csch, Déri, Horváth-

Háromhónapi fizetést itéit meg 
az egyesbiró D'dlbertonak 
A Szeged FC és n futballista közötti 

szerződést érvénytelenítették 

Jelentette a Délmagyarország, hogy a Sze-

ged FC leszerződtette D'Albcrtot, az AS Roma 

volt futballistáját, akivel azután nézeteltérése tá 

mudt a klubnak. D'Albcrtot a Szeged FC kérte 

ki az olasz szövetségtől. A futballista februárig 

szóló szerződéssel Mezökovácsházán mutatkozott 

be, mint — próbajátékos. A futballista ncm \ ol-

totta bo a szerepléséhez fiizött reményeket, Ezt 

érezte a játékos is és közös megegyezéssel szer-

ződést bontott it klubból. A játékos szerződési 

iigye mégis az egyesbiró elé került, mert D'Al-

berto követelést támasztott a klubbal szemben. 

\z egyesbiró tegnap tárgyalta az ügyet; P M-

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 

•13.372-1938. II./c. szám. 
'Tárgy: Padlások tűzvédelme 

Hirdetmény 
A tüzrendcszcti törvény végrehajtásáról szóló 

180.000—1936. B. M. sz. rendelet 4. £-a alapján fi-
gyelmeztetem a város közönségét, hogy a lakó-
házuk padlásán általában csak bútorok,' bútorda-
rabok, a háztartásban nélkülözhetetlen és églie-
letlcn, vagy nehezen gyulladó tárgyak, üres lá-
dák cs kosarak helyezhetők el. Papir és szövet-
i cmüek csak keményfa ládákban, vagy szorosan 
fűzött lángbiztos csomagolásban legfeljebb oly 
mennyiségben tarthatók, hogy az országos lég-
védelmi készültség elrendelésével a padlástérről 
v ilő eltávolításuk és máshová helyezésük a leg-
rövidebb idő alatt lehetséges legyen. 

Felhívom a 61.000-1938. Honv. Min. rendelet 
alapján a város közönségét, liogv uz épületekből, 
It Ibiikről, lakásaikból, pincéikből, padlásaikból 
minden hulladékot, szemetet, törmeléket, a pad-
lásaikról pedig minden könnyen gyúló és éghető 
anyagot távolitsanak el 

\ nem bérlemény tárgyát képező épület- és te-
lekrészek. udvar, stb. takarítása a liáz, illetőleg 
t telektulajdonos a bérlemények és padlásrészek 
kitakarítása, illetve lomtalanítása pedig a bérlő 
feladatát képezi. 

A padlástér kiürítésével egyidejűleg a padlás-
terek tűzvédelmére nz ingatlan tulajdonosa a kö-

• vetkező tü/oltószerek és anyagok beszerzésére, 
valamint azoknak állandóan felhasználására kész 
állapotban való tartására kötelezett: 

1. egyszerű kézi tüzoltócszközök (ilyenek, rizi-
puskák, mankó és putlonvfeeskendök. habbal, 
• zéns ivashóval. porral működő készülékek, stb). 

2. 2Ő0—300 liter viz befogadására alkalmas hor-
dók, kádak vagy más tartályok, 

3 2—5 vizes veder, csákány vagy balta lapát 
és tűzcsapok, végül 

bertonak a Szeged FC-bez szóló szerződését ér-

vénytelenítette és kötelezte az egyesületet, bogy 

a játékosnak háromhónapi járandóságát fizesse 

ki. 

A Szeged FC-ben oz itélct nem okozott meg-

lepetést, mert a vezetőség már korábbira ugy ha-

tározott, hogy leveszi az ügyet a napirendről. 

— o o o — 

A Munkás Testedző Egyesület vezetősége ér-
tesiti tagjait, valamint a tornasport iránt érdek-
lődőket a tornalenni tréningek megkezdéséről. 
Foglalkozás nők részére: hétfő, csütörtök, férfiak 
részérc kedd, pénteki napokon eslc 7—9 óráig a 
felsőkereskedelmi iskola tornatermében. 

Magyar játékosok nélkül tartják meg az októ-

ber 2H-i Kontinens—Anglia válogatott futball-

mérköz.ést Londonban. Az MLSz elnöksége ugyan-

is átiratot intézett a válogató bizottsághoz, bogy 

tekintsen cl a magyar játékosok beválogatásá-

tól. ' 

4. a padlástér alkalmas helyein elosztva, a gyúj-
tóbombák oltására alkalmas finom szemcséjű 
száraz homok. 

\A takarítás, tisztogatás, lomtalantiás és tűz-
öl töeszközök beszerzésének, elhelyezésének ha-

tárideje 

1936 október hó 3L 

Aki a hirdetményben foglaltakat nem teljesiti, 
kihágást követ cl s ha cselekménye súlyosabb 
elbírálás alá nem csik, a Kbtk. 111. S-n, illetve 
az 1936. cvi X. te. vagy 1935. évi XII. te., vala-
mint ezek végrehajtási utasításában foglaltak sze-
rint büntethető. 

Szeged, 1938 szeptember hó 24 
!>r. Pálfy József s. k. polgármester. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 

ad. 5038-1938. E. sz. 

Hirdetés 
az utalapi 1939. cvi költségvetés közszemlére 

tételéről. 

Szeged sz. kir. város törvényhalósági közút tk-

nak 1939 cvi építési, kezelési és fenntartási ki-

adásairól, másrészt az érintett kiadások fedezé-

sére szüksé,ges bevételekről megállapított költ-

ségelőirányzatot a közutakról szóló 1890. évi I-

te. 22. §-ban foglaltaknak megfelelően a mai nap-

tól számított 15 napi időre hivatalomban, Város-

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

A közigazgatási bizottság ebben a költségve-

tésben az útadót l t százalékban állapította meg. 

A költségelőirányzatot a közszemlére tétel ide 

jc alatt mindenki megtekintheti s az abban fog-

laltai, ellen felszólalhat, a felszólalást a kitétel! 

idő tartamának lejártáig irá-ban, hivatalomhoz 

kell benyújtani. 

Dr. Pálfv József polgármertrr. 

tíor, rum, likőr. 
konvak<°szeszáru 

l e g o l e s ú b o 

Sctiwtircznál, 
Dugonics tér 3. 

Tűzharcos bajtár-
saknax kihordásnál 
az előírt árakból 
5% kedvezmény. 

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

Szobák, fürdőszobahasz 
núlattal, esetleg ellá-
tással kiadók. Rudolf-
tér 5, I. 1. 

Különbejáratu szép bú-
torozott szoba fürdő-
szobahasználattal azon-
nalra ts kiadó. Margit 
uucca 26, magasföld-

szint 2. 

Bútorozott szoba egy-
két szentélynek olcsón 
kiadó Kigyó ucca 1, — 
tejcsarnok. 

Szcp fürdőszobás búto-
rozott szoba kiadó 2 
személynek. Somogyi u. 
11, II. em. 8. ajtó. 

Szép Uccai szoba egy-
két személynek, esetleg 
ellátással kiadó. Deák 
Ferenc u. 18. 

Bútorozott világos szo-
ba, 2 ágyas azonnalra 
kiadó. Arany János u. 
5. II. 6. 

Emeleti, szép komfor-
tos ,2 szobás lakás no-
vember 1-rc, üzlethelyi-
ség október l-re kiadó. 
Vidra u. 3. 

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

Uxtafa/üúJi 
ja£bg£jngz0tt 
Mindenes fözőnö taka-
rítónő mellé felvétetik. 
Horthy Miklós ucca 12, 
első emelet 2. 

Jó bizonyítványokkal 
rendelkező bejáró taka-
rítónőt a délelőtti órák-
ra felveszek. Dr. Rex, 
Tisza Lajos körut 57. 

Bejárópőt, jó munkást 
felveszek. Széchenyi tér 
15, I. em. ajtó 1. 

Jólfőző, megbízható kö-
zépkorú asszony bejá-
rónak menne. Kissné, 
Cserzy M. ucca 5. 

Jól főző mindenes — 
azonnalra kerestetik. 
Jelentkezés: Gombház, 
Csckonics u. 3. 

Fakihordó gyakorlattal 
ki fürészelni tud, felvé-
telik. Maros ucca 42 

Ügyes kiszolgálónő fel-
vétetik Csikós füszer-
iizletébe, Tisza Lajos-
körut 53. 

Sucho junges Fraulein 
íiir dic Nachmittags-
stundeu zu meinem fl 
Jaforigen Töohtercben 

Uuler „Von 3-8". 

Ügyes kifutóleányt fel-
veszek. Iritz Zoltán, —• 
Attila u. 9. 

Kifutófiú vagy leány 
felvételik Bartók Vil-
mos és társánál, Ma-
dách ii. 8. 

Kifutófiut felvesz Frank 
Árpád bőrkereskedés, 
Csckonics u. 6. 

Gyorsírásban és ügyvé-
di irodai munkálatok-
ban jártas gépirónftt 
keresek. Dr. Eisner, Ká-
rász ucca 14, I. 2. 

Középkorú nőt k«re-
NÖBETEG MELLÉ. 

sek fekvő 
Jelentkezni lehet Va-
léria-tér 4. alatt a ház-
mesternél. 

Gumiharisnyák, sérv-
kötők. talpbetétek, sus-
pensorok Okularíum 
Kellner gyógyászati 
osztályán. Káhász u. 9. 

Gyönyörű, modern, u j 
csillár olcsón eladó. —> 
Tud. Kárász u. 8, ház-
mesternél. 

Eladó: konyhaszekrény, 
rekeszes gyümölcsáll-
vány. mérleg sulyokul 
Gizella tér 5. Lber-
hárdtné. 

trtiirtr 

OLCSÓ HAZAK: 
Mars téren emeletes 
ház nagyforgalmu kora 
mával (csak borfo-
gvasztás havi 1000 l.\ 
bárom üzlet, öt la-
kás n a g y r é s z t 
évekig adómentes, —-
nagyjövedelmű, igy pár 
év után ingyenbe lesz, 
vételhez elég 9000 P. 
Kübckiázán 3.200 rnn< 
gyümölcsös, négyszobás 
lakással, külön cseléd-
lakás betonistálló, vé-
telhez 1000 P. Tündér-
iicában kéttelkes sarolí 
ház linsz százalékos jö-
vedelemmel, vételhez 
1.000 P. Simon Zálog-
ház, Oroszlán ucca. 01 
pengőt kap gramon-
ként szinaranvra, 

hasonló nagy köl-
csönt mindenre. bár-
hollevő zálogtárgyát 

igv felemelem SIMON 
Zálogház, Oroszlán uc-
ca. 

if lHömmfe 
HARISNYA SZEM-
FELSZEDÉS 
„VtTOV." villanvgéppel 
egyedül fillérekért Tá-
bnrnsinc végzi. Azon-
kívül uj harisnya ké-
szítését és fcjclését — 
vál'alia. Aranv János 
a 16b (Dr Gróf-palo-
ta' 

I 

l ei. iős sz< ik< -*IÖ PA&ZIOK JÓZSEF. 
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