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R ó m á b ó l jelentik; A »Gfornale d'ltalia« a későesti órákban különkiadásba!) vaslagbeiüs címmel jelenti:
A muncbeni értekezlet Németország teljes kielégítésével, magyarok, szlovákok és lengyelek jogainak elismerésével végződött.
Amint a lap különtudósitója jelenti: az éjszakai tanácskozás során megvizsgálják a magyarok, szlovákok és
lengyelek követeléseit, amelyeket máris elismerteknek lehet
tekinteni.

M ü n c h e n b ő l jelentik: A német távirati
iroda értesülése alapján jelentik: Péntek'e virradó éjszaka fél 1 órakor Hitler, Mussolini, Chamberlain és Daladier megegyezést írlak alá a szudétanémet vidék átengedésének feltételeiről és módoLondon, szeptember 29. Feszült izgalomban
várta az egész világ a müncheni négyes találkozót, amely a pattanásig feszült válság utolsó órájában ült össze. A hangulaton és a
várakozáson valóban az utolsó kisérlet árnyéka látszott, solia annyi aggódó, feszült figyelem nem fordult nemzetközi tárgyalások
felé, mint most München felé.

A pápa

békeszózata

Róma, szeptember 29. XI. Pius Pápa ma
este fél 8 órakor a vatikáni rádióállomás utján békeszózatot intézett a világ" népéhez.
Szózatában hangoztatta, hogy miközben milliónyi ember aggodalomteljes feszültségben
él a közelben látszó háború ós az öldöklés
pusztító veszélye miatt, felszólítja a püspököket, papokat, szerzeteseket és híveket,
hogy bizalomteljesen és állhatatosan imádkozzanak a békének igazságban és szeretetben való fennmaradásáért.
(A magyar rádió közvetíteni kívánta a Vatikánból XI. Pius pápa rádiószózatát. Kábelzavar miatt a közvetítés elmaradt. A rádió
később ismertette a pápa rádiószózatát.)

Páris

és Conáon
keáik

remény-

London, szeptember 29. Az angol sajtó optimista volt a müncheni tanácskozások elöltA lapok megállapítják: „London ismét vezet". Dicsőitik Chamberlainnak a béke érdekében tett szívós erőfeszítéseit és elismeréssel adóznak Mussolini gyors és készséges
együttműködésének.
A müncheni értekezlet híre a négy nagyhalalom fővárosai közül talán.

Párisban
idézte elö a legnagyobb • megkönnyebbülést.
Azt remélik a lapok, hogy a müncheni találkozó kiindulópontja lesz az európai élet uj
szakaszának.

Cseh
az angol

válasz
jegyzékre

London, szeptember 29. A Reuter Iroda
prágai jelentése szerint Prágában hivatalos
közleményt tettek közzé, amely szerint a prágai kormány tegnapi ülésén megszövegezte
válaszét az angol
'kormány jegyzékére,
amelyben az angol kormány az angol-franciu
juvaslatok fokozatos megvalósítását ajánlotta a cseh kormány figyelmébe. A
jegyzék
elvben pozitiv álláspontot foglal el a szudétanémet területek elhatárolásának és átadásának fokozatos végrehajtására, de bizonyos
fenntartásokat is tartalmaz.
A választ a miniszteri megbeszélések előtt
közölték az angol kormánnyal.

A spanyol

Ugye

önkéntesek

Rónia, szeptember 29. A müncheni tanácskozásokkal kapcsolatban tegnap felmerült az a hir, hogy Mussolini visszarendelte
Spanyolországból az olasz önkénteseket. A
hírt még tegnap megcáfolták. Rómából ma
újból teljesen alaptalannak nyilvánítják és
elképzelhetetlennek tartják, hogy Mussolini
éppen most, hirtelen vetette volna fel u spanyolországi önkéntesek kérdését abban a pillanatban. aniidőn sürgősen megoldásra vár

az európai rendkivül komoly válság, amely íi
csehszlovák probléma körül támadt. Mindamellett illetékes körökben azt hiszik, hogy
a müncheni értekezleten megoldják a cseh
kérdést, — mondja az- Havas Iroda jelentése
—, esetleg szóba jöhetnek más európai kérdések is.

Bizakodó

hangulat

Politikai körökben a hangulat bizakodó, általában biztosra veszik, hogy a mostani megbeszélések során sikerül a végrehajtási módozatokban is megegyezést találni. Münchenben ezúttal több külföldi lap tudósítója
jött el, mint Berchtcsgadenbe és Godesbergbe Hitler és Chamberlain első két megbeszélése alkalmával.
A Münchenben összeült sajtótudósitók feszült várakozással tekintenek a megbeszélések elé. A tanácskozásba hir szerint bevonták Masaryk cseh diplomatát és a berlini cseh
követet, akik ma délután érkeztek meg repülőgépen.

Elhalasztották
nagytanács

a

fasiszta
ülését

Róma, szeptember 29. A fasiszta nagytanács október I-ére egybehívott ülését a közbéjött politikai eseményekre való tekintettel,
főleg Mussolini müncheni útja miatt, október 6-ára halasztották.

A magyar

kisebbségekén

Budapest, szeptember 29. A magyar hazafias egyesületek elnökei ma délelőtt Műn-
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chcnbe összeült négy vezető államférfinak
sürgönyöket küldöttek és ezekben felhívták
figyelmüket a magyar kisebbségek sorséra.

Gróf Csáky
Münchenbe

István
repült

Budapest, szeptember 29. Gróf C s á k y István rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter, a külügyminiszter kabinetfőnöke csü-

MAGYARORSZÁG

törtökön hajnalban repülőgépen
utazott.

Cseh

Követek
ben

Münchenbe

München-

London, szeptember 29 A londoni csehszlovák követség közölte az angol kormánnyal,
hogy a berlini cseh követ és a londoni cseh
ügyvivő Münchenbe utazik, ahol tájékoztatás
céljából rendelkezésre áll a francia és angol küldöttségnek.

«

Érkezés Münchenbe
Müncehn, szeptember 29. A történelmi jelentőségű négyhatalmi értekezlet résztvevőit
ünnepi diszben várta a bajor főváros.
A tanácskozások színhelyén, a Vezér Házban egész éjszaka folytak az előkészületek,
hogy az államférfiak minél pompásabb keretbei tarthassák megbeszéléseiket. Ugyanilyen
munka folyt az egyes delegációk szállásán is.
München lakossága már a kora reggeli
órákba') talpon volt, hogy fogadhassa az államférfiakat
Mussolini
es gróf Ciano külügyminszter reggel 6 órakor
érkezett a hrenneri pályaudvarra. A haláron
Hess Rudolf üdvözölte. Hitler Kufsteinig utazott Mussolini elé.
Kufslcinban Mussolini átszállt Hitler különvonatába, a kiséret tagjai az olasz különvonaton folytatták utjukat. A müncheni pályaudvarra délelőtt 10 óra 50 perekor futott
be a két különvonat.
Daladier
francia miniszterelnök és kísérete délelőtt
egynegved 12 órakor érkezett meg a berxviescnfeld-i repülőtérre. Abban a pillanatban, amikor kilépett a gépből, a zenekar a
Marseillaise! játszotta. Ribbentropp külügyminiszter fogadta a francia kormányfőt.
Chamberlain
miniszterelnököt ugyancsak ünnepélyesen fogadták a repülőtéren, ahonnan a Vezér Ház-

ba hajtatott. Itt fogadta az angol kormányfőt
Hitl.r.

Hitler
két

és

Mussolini
megbeszélése

Páris, szeptember 29. Az Havas Iroda jelenti Münchenből: Hitler két megbeszélést
folytatott Mussolinivei. Az első a vonaton
zajlott le Kufstein és München között cs
mintegy másfél óra hosszat tartott. A második megbeszélésre Münchenben került sor,
amikor Hitler II óra táiban meglátogatta a
Ducet szállásán.

A kormányok

álláspontja

Páris, szeptember 29- Az Havas Iroda jelenti: A közvetlen beszélgetések után a négy
kormányférfi gróf Ciano, Ribbentrop és Légér jelenlétében kezdte meg tanácskozását.
Általános vita kezdődött a cseh kérdésről.
H i t l e r kifejtette nézetét, hogy gyors
megoldást kell találni és fontos lenne, hogy
a prágai kormány hajtsa végre további várakozás nélkül a rendezésre tett ígéreteit.
C h a m b e r l a i n , D a l a d i e r és M u s s o l i n i ismertette ezután kormánya nézetét
az egész cseh ügyről.
Ugy tudják, hogy Mussolini felvetette a
spanyolországi polgárháború kérdését, sőt
javasolta az önkéntesek visszahívását is. Végül elhatározták, hogy egy órás phrtt—""n®.
tet tartanak.
Hitler Mussolinjvel ebédelt

A cseh kormány uiabb engedményeket
ajánlott fel
London, szeptember 29. A cseh kormány
n müncheni értekezlet megkezdetése előtt
további engedményekről szóló nyilatkozatot
juttatott el C h a m b e r l a i n miniszterelnökhöz és D a l a d i e r h e z . A Reuter Iroda a
nyilatkozatot a következőkben ismerteti:
— A cseh kormány kész Németországnak
átengedni azokat a területeket, amelyeknek
«öbb, mint 5 0 százaléka német lakosságú és
olyan határokat kér magának, amelyek lehetővé teszik uz uj állam életképességét és önvédelmét. Ncni járulhat hozzá a cseh kormány ahhoz, hogy olyan területen is népszavazás tartassák, ahol jelentékeny cseh
többség lakik, vagy amelynek
lakossága
tisztára cseh és amelyeket Németország katonai okokból követel.
A cseh kormány hozzájárul ahhoz, hogy
időkorlátozást kapjon a lényeges elrendezésig, amely szerint a megállapodás decembet hó 13-ig végrehajtandó.

Hozzájárul a cseh kormány nemzetközi
bizottság és angol légiók által való ellenőrzéshez, valamint angol csapatok általi megszálláshoz is, mielőtt a területet német birtokba bocsátják. A cseh kormány hajlandó
elrendelni a mozgósítás hatálytalanítását és
szerződési
rendszerének
felülvizsgálását,
azonban honvédelmi, továbbá a kérdéses területen élő cseh, valamint demokrata német
kisebbségek és zsidók érdekében nem ürítheti ki és nem szerelheti le az erődöket, amig
nem vonták meg a határokat és nem szervezték meg a népesség elhelyezésének rendezését.
A cseh kormány javasolja, hogy abban az
esetben, ha a tárgyalások megszakadnak, az
egész vita ügyét a nemeztközi döntő biróság
elé utalják, amelynek elnökéül a maga részéről R o o s e v e l t e t , az Unió elnökét javasolná.

Megkezdődnek a tanácskozások
t

Mij< hón, szeptember 29. A négy pagyhatalom allomférfiai között délután 2 órakor
kezdődtek meg a hivatalos megbeszélések a
kancellári palotában. C h a m b e r l a i n miniszterelnök, akit a repülőtéren
Ribbent r o p külügyminiszter vart, egyenesen a
. kancellári palotába hajtatott, ahová néhány

perccel később D a l a d i e r is megérkezett.
Daladiert fél órával korábban szállójában
G ö r i n g kereste fel. N e u r a t h báró a német titkos tanács elnöke szintén megjelent a
szállóban.
Valamivel e g y óra előtt D a l a d i e r Göring kíséretében. F r a n c o i t P o n c é t ber-
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lini francia nagykövettel együtt elhajtatott a
kancellári palotába. A második gépkocsiban
L é g é r , a francia külügyminisztérium főtitkára és R o c h e kabinetfőnök foglalt helyet.
Nem sokkal Daladier után érkezett a vezé-l
házba H i t l e r .
Utolsónak érkezett meg
M u s s o l i n i Hess Rudolf
vezérhelyettes
társaságában.
A palota nagytermében hideg büffét rendeztek be, a négy államférfi itt kezdte nteg
megbeszélését.
Hitler először D a l a d i e r francia miniszterelnökkel beszélgetett, M u s s o l i n i Göringgrl,
Chamberlain
Ribbentroppal
folytatott eszmecserét. A csoportok később
kicserélődtek, Hitler Mussolinivei, Daladier
pedig Chamberlainnel beszélgetett.
Ez a társalgás közel két óráig tartott. Ekkor átvonultak a szomszédos terembe, ahol
a tanácskozás szamára megtörténlek az elrendezések.
A palota előtti teret teljesen lezárták és a
vezéri házat csak Hitler legközelebbi munkatársai és külföldi vendégei közelithetik
meg. A sajtó képviselői sem léphetnek be aZ
épületbe, az események folyását a külföldi
küldöttségek szállóiból kisérik figyelemmel.
C h a m b e r l a i n angol
miniszterelnök
délután három óra előtt néhány perccel a
berlini nagykövet kíséretében és az angol
küldöttség valamennyi tagjával gépkocsin a
Regia Palace-szállóba hajtatott. Az angolok
azonnal a számukra előkészített lukosztálvba
mentek, ahol megebédeltek.

A második

tárgyalás

München, szeptember 29. A tanácskozásokat a négy államférfi fél 5 órakor folytatta
a kancellári palotában.
Az Havas Iroda eddigi jelentései bizakodóan számoltak be a tárgyalásokról.
A délutáni tárgyalás megkezdésekor a
helyzetet Münchenben
pillanatnyilag általában bizakodással Ítélték meg, amire egyes
német és francia államférfiak bizakodó kijelentése szolgáltatott alapot.
Valószínűnek
tartják, hogy az ujabb megbeszélések során
befejezik a tárgyalásokat és még ma közlik
a négy nagyhatalom
megfellebbezhetetlen
döntését a csehszlovák kormánnyal.
Délután valamivel fél 5 óra után
ismét a vezéri házba érkezett egymásután!
Daladier, Chamberlain, Hitler és Mussolini.
Amikor a négy államférfi együtt volt, ismét
folytatták az ebédidőre megszakított megbeszélést.

Vacsoraszünet
A vezéri házban folyó megbeszéléseket
este 8 óra 2 0 perckor rövid vucsoraszünet
idejére félbeszakították.
Mussolini, Chamberlain és Daladier Hitler;
meghívására együtt vacsoráztak. Erre a vacsorára több vezető német személyiséget éa
a három államférfi közvetlen környezetének
tagjait is meghívták.
Beavatott német helyről származó értesülés szerint
a megbeszélések jó credménnvel
jártak.
A legfőbb nehézség az volt, hogy mi módon
történjék az elhatározásoknak, illetve az ezzel kapcsolatos térképeknek a cseh kormánynyal való közlése. Ecélból Münchenbe kérték a londoni és berlini cseh követet, akik
még ma este a nekik átadandó szöveggel cs
térképekkel Prágába repülnek.
Neville Chamberlain és Daladier a mejbeszélések folytatása céljából
este 10 óra tájban
ismét a vezéri házba érkeztek. Mussolini "<5s
Hitler a vezéri házban tartózkodott. Közvet-
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lenül 10 óra után a megbeszélést újból megkezdték.
Az Havas Iroda külön tudósítója jelenti
Münchenből:
A négyes értekezleten kedvező mederben
folynak a munkálatok. A német-cseh viszály
alakulását tartalmazó egyezmény létrejött.
Ez a benyomás uralkodik este 9 órakor.
Délelőtt Hitler, Chamberlain, Daladier es
Mussolini tanuk nélkül tanácskoztak, délután egyes küldöttségek szakértői is megjelenhettek a tanácskozó teremben. Arról volt
szó„ hogy megállapítsák a szudétanémet kérdés rendezésének módozatait, mintk gy délelőtt már elvben megtörtént a megegyezés.
Az egyezmény részleteit azonnal
közlik
Pi ágával, amint a négy nagyhatalom végle-
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Ne tartsa
vissza

gesen megállapodott a feltételekben. Ezután a területek kiürítésének módozataira
tervet dolgoznak ki.
Azt hiszik, hogy a kormányelnökök
pillanatnyilag a német-cseh viszályon kivül nem foglalkoznak más
külpolitikai kérdéssel, dc ha a vitát kiszélesítik, pénteken délelőtt
terjesztik elő az ujabb problémákat.
A négy államférfi megbeszélésén hír szorint az azonnali kiürítést tervezik, amely 7—
TO napig fog tartani és október 1-én kezdődik meg és a csehek fokozatosan üritik majd
ki a szudétanémet területet. Az a hir terjedt
el, hogy

sem magái, sem családtagiéi
altéi, tiogu nálunk

100.000 pengői
nyerhessen.
Már kapható oszfálQSorslegy
az I. húzásra:

a magyar és lengyel területeket
szavazás nélkül akarják visszacsatelni.
A közlemeny bír szerint bejelenti meg, Kogy
nincs szó Morvaországon a német nyelvszigetekhez vezető folyosó létesítéséről. A
németlakta vidékeken népszavazás helyett
hir szerint bizottságok ntján intézik el a rendezést, de mint tudni vélik, a vegyes lakosságú területeken népszavazás lesz. A cseheknek megtiltják, hogy a kiürítendő területeken rombolásokat végezzenek, különben
kártérítéssel tartoznak.

Éjfél
A négyhatalmi

uíán
értekezlet

tanácskozásai

újból tovább folytatódnak s előreláthatóan
késő éjjel lesz, mire befejeződnek és még
akkor sincs kizárva, hogy pénteken délelőtt a megegyezés aláírása előtt, újból tanácskozásra ülnek össze az államférfiak. Az
október elsején kiürítendő területeket
a Berchtesgadenben, illetve Godesbergben bemutatott térképek alapján
jelölték ki
és csak gyakorlati szempontból módosítottak
kisebb területváltoztatásokat.

Münchenben
Németország minden követelését
teljesítették
Éjfcl után három órakor jelentik Münchenből:
A négy államférfi megbeszélése egy óra
3 0 perckor ért véget. Megállapodtak az átengeés módozataiban és a rendőri rendszabályokban. A megállapodás szerint a kiürítés
október elsején kezdődik és október 10-ig
megtörténik. Tulnyomórészben német területeknek német csapatokkal való megszállá-

sa október elején kezdődik. A nepizetközi
bizottság állapítja meg azokat a területeket,
amelyekben népszavazásnak kell történnie.
A népszavazás lezárásáig nemzetközi alakulatok fogják a területeket inegszállani. Bizottság állapítja meg a népszavazás módozatait
is. A népszavazás napja november végénél
későbbi időpont nem lehet.

A magyar és a lengyel terli'e'ek
sorsáról később döntenek
A megállapodáshoz pótnyilatkozatokat fűztek. T. pótnyilatkozat: A négy
hatalom kormányfője kijelenti, hogy a lengyel és magyar kisebbségek problémája, amennyiben három hónapon belül az érdekelt kormányok közti
megállapodás utján nem rendeztetnék, a négy hatalom miniszterelnökeiből
álló bizottság további összejövetelének tárgya lesz. Az egyezményhez tartozó pótlás szerint az egyesült brit királyság kormánya, a francia kormány az
egyezmény alapján fenntartja azt az ajánlatát, amelyet a szeptember 19-i angol-francia javasaltok f). paragrafusa tartalmaz Csehország uj
határainak
biztosítására nem provokált támadás ellen való nemzetközi garanciára vonatkozóan. Mihelyt a csehországi lengyel és
magyar kisebbségek kérdése rendeztetik, NéB E L V Á R O S I MOZI
Mától keddig
metország és Olaszország a maga részéről
A szezon uagy meglepetése!
garanciát ad Csehszlovákiának.
2. pótnyilatkozat. A négy kormányfő az
egyezményben megállapítja, hogy a bizottság a német külügyi hivatal államtitkáréból.
Anglia, Franciaország, Olaszország Berlinben akkreditált nagyköveteiből és a Csehszlovák kormány által kinevezendő tagból fog
A Fos-gyár világattrakciója
állni.
Főszereplők:
3. pótnyilatkozat. Minden területátadásbői
adódó kérdést a nemzetközi bizottság illetékessége alá tartozónak tekintenek.
a világ legnagyobb korcsolya lenomcnja

Tcncoló angyal
SOMJA HENNIE

és a Világhírű K É T S Z Á Z TAGU JÉGBALETT.

5, 7, 9
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magyarul beszélő zené® vígjáték.

Hadszíntér
közön

a

...

Csalló-

Oroszvár, szeptember 29. A csehek Pozsonyt és a Csallóközt hadszíntérré akarják

Pető Irnö Donhhóz
fóárusitónái
Szeged, Széchenyi-tér 2 a. sz

változtatni. A környező hegyek tele vannak
a legkülönbözőbb öblű ágyukkal, légelhárító
géppuskákkal. A magánházakban katonákat
helyeznek el. Még az 5 0 évéseket is böhivják. Lövészárkokat ásatnak és erődítményeket épittetnek. Minden magyar községben a
szürkület beálltával hajtják végre a katonai
mozdulatokat. A lakosságot állandóan fenyegetik, a magyar párt vezetőit és alkalmazottait állandóan üldözik", napszámmunkára
rendeltek ki őket, ugy, hogy legtöbb vidéki
irodát be kellett zárni.
A gabonát elrejtették", Kogy ne rekvirálhassák el. Pozsonyban az üzletekből a katonaság minden élelmiszert és felszerelést elhordott és a holmikért bonokkal fizetett- Pozsonyban mar nem lehet kapni sem élelmiszert, sem tábori felszerelést, villanylámpát;
gyertyát, stb. Az üzletek nagy része zárva
van. A Csallóközben, főleg Somorja és Dunaszerdahely között minden forgalom szünetel.

Menekülnek

a

magyarok

Boldvaszilas, szeptember 29. A felvidéki
Jánok községből két magyar asszony és egy
férfi kilenc gyermekkel átszökött a magyar
határon és Tornaszentjakab községbe jöttek.
A menekülők elmondják, hogy a csehek teheneket és egyéb háziállatokat elhajtották,
sőt elveszik a burgonyát, tengerit, lisztet,
zabot is. A csehek azt híresztelik, hogy azokat, akik Magyarországra szöknek, a magyarok visszaküldik". Kidobolták, Kogy a határ
közelébe se szabad menni. A rajtuk levő ruhán kivül semmit sem tudtak magukkal hozni
a menekültek.

Cseh
a

„előkészületek"
népszavazásra

Karlsbad, szeptember 29. Falkenauban és
Ghodauban a cseh rendőrség lefoglalta a polgármesteri hivatalban lévő iratokat, igy elsősorban azokat, amelyek a népszavazás
alkalmával döntőek lehelnek. Attól tartanak
a szudétanémetek. hogy a lakosság számarányát meghamisít iák a csehek, vagy pedig
elszállítják a lakossá o- összetételére vonatkozó iratokat, hogy igy lehetetlenné tegyék
a kifogástalan nénszavazás megtartását.

~
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Páqer Antal:

N e h é z
anának lenni!
péntek
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Széchenyi Mozi
Európa sorsdöntő eseményei a Faramount ViIághiradóban:
Godesberg,
Siirovy-kormány,
mozgósítás Fárt-bnn. szudéta harcok.
™
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Menekülésre
késsül
a cseh
kormány
Oroszvár, szeptember 29. Egy Prágából
étkezett utas a következő hiteles részleteket
mondta el a MTI. tudósítójának a csehszlovák helyzetről:
— Szombat óta rendszeresítették az rfsti
elsötétitést Prágában és a légvédelmi intézkedéseket állandóan szigorítják. Aki tehette, kiköltözött Prága környékére. A külföldi
állampolgárok közül igen sokan elhagyták
Prágát. Elmentek az angolok, az amerikaiak
és a németek nagy része. A kormány meglette az előkészületeket, hogy szükség esetén vidékre költözzék. Parlamenti körökben
ugy tudják, hogy a kormány, ha elhagyja
Prágát, vagy Zlinba, vagy pedig Turócszentmártonbn megy. A cseh nemzeti bank aranykészletét Keletsziovákiában
helyezték biztonságba. A kormány állandó tanácskozásokat folytat. A kiszivárgott hirek szerint ellentétek vannak a kormány tagjai között. S i r o v y miniszterelnök és K r o f t a külügyminiszter között legutóbb éles nézeteltérés mclült fel. A katonák a rossz élelmezés miatt
panaszkodnak. Szakértők becslése szerint
Csehszlovákia jelenleg mintegy egynegyedmillió embert tart fegyverben.
— A betétek kifizetését rendkívül nagy
mértékben korlátozzák, a devizagazdálkodást
megszigorították, az aranykészlet, valutakészlet és külföldi követelések bejelentését elrendelték. Egyes élelmiszerek fogytán vannak. Pozsonyban cukrot, kávét egyáltalában
nem lehet kapni. Prágában főleg zsírban von
hiány. .Szeptember 28-án a német követség
tagjainak egy része Pozsonyon át Bécsbe
utazott, uz amerikai követség több tagja Szobon át Budapestre indult, a litván követség,
a paruguai követség és más külképviseletek
tagjai már előzőleg elhagytak Prágát. Szob
környékén naponkint menekültek és katonák
lépik át a határt, akik nem akarnak a cseh
hadseregben szolgálatot teljesíteni.

l/fabb
cseh-német
összetűzések
Waldsassen, szeptember 29. A cseh'-ncmet határon ismét ujabb cseh-német összetűzések és határsértések voltak. Hermansreuth közelében az éjszaka folyamán 5 0 cseh
katona át akart hatolni a német határon, de
a német határőrök visszaszorították őket. A
határon a csehek mindenütt tovább épitik
erődítményeiket, valamennyi hidat és határon átvezető vasútvonalat aláaknázták. A
szudétanémet terület üres községein páncélgépkocsik száguldanak keresztül cs minden
ok nélkül lövöldöznek.
\

Jugoszlávia
ax

csak
figyeli
eseményeket

München, szeplember 29. A külföldi ujságirók szállásán magyar körökben kijelentik,
hogy miután Hitler a legszorosabb együttműködésben van Mussolinivei, most már
minden a többi államférfiak belátásától függ.
Amennyiben Parisról és Londonról van szó,
bizonyára nem szabad kételkedni.
Jugoszláv körök teljes megértéssel '-annak
Németország magatartása iránt, Prágának
valószínűleg fel kell adnia a müncheni megbeszélésekre való tekintettel, mindjobban
megmerevedett álláspontját, ez a Balkán-államoknak is érdekében áll. Hangsúlyozzák
továbbá jugoszláv körökben, hogy Jugoszlávia a viszálytól teljesen távol tartja magát
és inkább csak a megfigyelő szerepét játsza,
de az igen éber megfigyelő szercDét. •

M&r,yARORC7ÁG

A francia
katonai

képviselők
szolgálata

Páris, szeptember 23. A zászló alá hívott
tartalékosok között szerepel a képviselőház
kilenc tagja is. A nemzet háborús megszervezésére vonatkozó törvény értelmében a
mozgósított képviselőknek teljesiteniök kell
véderőkötelezettségüket.

Az idö
A Meteorologiai

Intézet jelenti este 10
órakor. I d ő j ó s l a t :
Élénk délkeleti,
déli szél, több helyen, főleg nyugaton eső,
enyhe éjjel, a nappali hőmérséklet nyugaton kissé alacsonyabb lesz, keleten
még nem változik.

Péntek, T958. szeptember 3 0 .

Kormányválság Tokióban
Lemondott a japán külügyminiszter
Tokió, szeptember 29. A tokiói értéktőzsdén áreséseket okozott az a hir, hogy kormányválság tört ki, mert nyilt ellentét támadt Ugaki tábornok külügyminiszter és a
hadsereg között egy kinai ügyosztály létesítése körül, amely a Kínával kapcsolatos diplomáciai ügyek intézését is átvenné.
Japán politikai körökben azt hiszik, hogy
megegyezés jöhet ugyan létre, de kétségtelen, hogy Ugaki politikáját a nacionalisták
és a fiatal tisztek hevesen támadják. A fiatal
tisztek szemére vetik, hogy gyengének mutatkozik Amerikával szemben és ezzel az engedékenységgel, hogy gyengíti a tokió—berlin-római háromszöget, illetve a kommunistalellenes egyezmény erejét.

Széil eM
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Tokió, szeptember 29. Ugaki
külügyminiszter lemondott.

tábornok

(volt Próféta)

konyhája vezetését Jugoszlávia Budapesten át
átvettem.

A Baross-étterem és az ujszegedi Vigadó főszakácsa volt, arra törekszem, hogy e helyen is kiérdemeljem
i. t. vendégeim bizalmát. Ebéd bemétkezésre cs kihordásra 90 és 120 fill.

Tisztelettel

Molnár József szakács.

Meglepetésszerű riasztói
gyakorlat Budapesten
Budapest, szeptember 29.
A bonvédelmi
miniszter csütörtökön délután fél 4 órakor
teljesen meglepetésszerűen riasztási gyakorlatot rendelt cl a fővárosban, bogy meg lehessen figyelni a közönség viselkedesét az eddigi
széleskörű tájékoztatások és a közelmúltban
tartott gyakorlatok után. Ez a gyakorlat az
üzemeket, a hatóságokat, a rendőrséget és
valamennyi légoltalmi szervet is, a nagyközönséget is teljesen meglepetésszerűen érte.
A gyakorlat fél 4 órakor szirénákkal és harangozással adott légvédelmi riadójellel kezdődött, mire a forgalom megállt, az uccák
hamarosan kiürültek, csupán itt-ott volt egy
kis kapkodás. Tiz perc múlva a légi veszély
elmúlt jelre ismét megindult a főváros rendes élete.

Egy ütés miatt
elvesztette szemevilágát
(A Délmagyarország munkatársától.) Az
elmúlt éjszaka borzalmas kimenetelű verekedés játszodott le az uccán két vetélkedő
fiatalember között. C s á n y i Mihály 28 esztendős papucsosseged, aki a rókusi fcketeíóldek 154. szám alatt lakik, hazafelé igyekezett
a késő éjszakai órákban, amikor eléje állott
egy fiatalember, Csányi régi riválisa, egy
nőnél. A két fiatalember között szóváltás keletkezett, majd a dolog verekedéssé fajult.
Csányi verekedés közben a szemére kapod
egy ütést, aminek következtében elvesztette
eszméletét. Bevitték a kórházba, ahol kiderült, hogy az ütés következtében elvesztette ,
szemevilágát.
A detektivek elfogták a tettest egy iparossegéd személyében, aki a bántalmazást be is
ismerte, azzal védekezett, hogv puszta kézzel
támadta meg és ütötte meg Csányit. Az orvosi vizsgálat ezrei szemben megállapította,
hogv puszta kézzel nem lehet ilyen ütést adni,
okvetlenül valami éles, hegyes tárggyal kellett megütnie riválisát. A tettest a rendőrség
őrizetbe vette, később azonban hazaengedte,
az eljárás sulvos tcstisérlés büntette cimea
megindult ellene.
1

szállítja Bécsbe a búzát

Belgrád, szeptember 29. A német-csehszlovák
határzár következtében a Németország felé irányuló dunai forgalmat be kellett szüntetni. A határzár miatt az Újvidéken uszályba rakott és németországi rendeltetéssel feladott buzaszállitmányokat most vagonokba rakják át és Budapesten
át küldik Bécsbe vasúton. A Szerbiából és a Vajdaságból Németországba irányuló árut Magyarországon, a szávai, drávai, verbászi és tengermelléki bánságokból származó árut pedig Mariboron át szállítják Bécsbe,

fli Külkereskedelmi Hivatal
elnöke:
báró Splénvi István
Budapest, szeptember 29. A miniszterlanárg
Kunder Antalt kereskedelmi miniszterré történt kinevezése folytán a Külkereskedelmi Hivatal elnöki teendőinek ellátása alól felmentette.
A kereskedlmi miniszter a minisztertanács
felhatalmazása alapján báró Spíényi Islván
kormányfőtanácsost, a Külkereskedelmi Hivatal alelnökét, a hivatal elnökévé kinevezte.

PÁRISI NAGY ARIIHOZ RL
SZEGED, CSEKONICS és KISS UCCA SAROK

Méteráru
Pohártörlö ruha
—.38
Csikós etamin függöny anyag 1 méter
— 52
Műselyem 1 méter
—.58
Koekás etamin függöny anyag 1 méter
—.62
Tennis flanell 1 méter
—.08
Felmosó ruhua
—68
Szines karton köténynek' 1' méter
—.74
Kreppes törülköző
i—78
Szines n:yiszu 1 méter
—88
Szines kanavász 1 méter
—.88
Ing zefir, divat mintákban 1 méter
—.88
Angin erös kivitelben
—.88
Ing flanell 1 méter
—.98
Ing freskó a legújabb mintákban lméter —.98
Mosott schifjoo 1 méter
—98
Rayé köper 1 méter
—98
Puplinett férfi ing anyag 1 méter
P 1 08
Ruha flanell szép színekben 1 méter
P 1.28
Pijauia flanell 1 méter
P 1-38
Poil világos szinekben 1 méter
P 1 38
Sima krepdesin műselyem 1 méter
P 1.88

Péntek, 1938 szeptember
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Jelentékenyen lecsökkent a szegedi
egyetem hallgatóinak száma

5
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MINDEN IDŐK

4 berlini

máris megállapitató, hogy a legnagyobb vjszszaesés a jog- és államtudományi fakultáson
mutatkozik. A jogi pálya után — ebből a
visszaesésből következtetve — nagyon lecsökkent az érdeklődés. A beiratkozások számának
csökkenését az egyetem főleg a mai bizonytalan és rendkívüli viszonyokkal magyarázzák. Sok egyetemi hallgatónak kellett fegyvergyakorlatra bevonulnia és igy a legtöbben
azért sem iratkoztak be, mert attól tartottak,
hogy « félévet nem hallgathatják le és igy
elvesztik a beiratkozási dijon kivül a tandijat is.
Az egyetemi hatórág természetesen méltányolja a rendkívüli helyzetet és éppen ezért
nem ragaszkodik szigorúan a terminusokhoz.
A rektor ugy rendelkezett, hogy október elsején, szombaton és harmadikán, hétfőn
még külön engedély és igazolás nélkül ís beiratkozhatnak a jelentkezők.

7-én kisgyűlés,
8-án közgyűlés
(A Délmagyarország munkatársától). Dr.
vitéz I m e c s György főispán csütörtökön
délben fölkereste hivatalában dr. Pálfy József polgármestert, akivel közel két óráig
tanácskozott a város aktuális ügyeiről. Ezen
a megbeszélésen szóba került a szeptemberi
kisgyűlés cs az őszi közgyűlés összehívásának a kérdése is. Eredetileg ugy volt, hogy
a közgyűlést szeptember utolsó napjaiban
hívják össze és a kisgyűlés is rendes időben
tartja meg szeptemberi ülését, de a közbejött világesemények és a feszültség miatt
mindkét testület ülését elhalasztották.
A csütörtöki megbeszélés eredményeképen a főispán most ugy határozott, hogy a
kisgyülést október hetedikére, a jövő
hét
péntekjére, a közgyűlést pedig nyolcadikára,

szombatra hivja össze. A kisgyűlés a rendes
szeptemberi napirendjén kivül előkészíti az
őszi közgyűlés tárgysorozatát is. A közeyüIésnek a jövő évi költségvetésen kivül rendkívüli, fontosabb tárgyalnivalójn
egyelőre
nem lesz, de azért valószínű, hogy a költségvetési vita két-három napig eltart. A
polgármester ugyan kijelentette munkatársunk előtt, hogy nem számit hosszabb költségvetési vitára, de soha sem lehet teljes
precizitással előre megjósolni, hogy milyen
hosszú lesz a vita, mert ez rendszerint
a
tárgyalás során alakul ki. Lehet azért, hogy
a nemzetközi politika szenzációi annyira elterelik a város költségvetéséről a figyelmet,
hogy egész röviden végez majd vele a közgyűlés.

Számos kihágást clfárásl Indítanak
ü szerdái légvédelmi gyakorlat alán
Sokan nem függönyözfék el teljesen lakásaikat, könynyeimüen járkállak az uccán és nem bizonyult megfelelőnek az uccók elsűiéliíése sem — A legközelebbi
gyakorlalnál teljesen kikapcsolják a villanyáramot
(A Délmagyarország munkatársától. Pénteken délután öt órakor ül össze a légvédelmi
gyakorlatokat rendező és irányító bizottság,
hogy leszűrje a sandái gyakorlat tapasztalatait és megállapítsa a legsürgősebb tennivalókat. Az "eddigi megállapítások
szerint
a szerdai kísérlet alkalmával sok hiba történt, a legnagyobb zavart a közönség egyrészének nem'örődömsége okozta. Sokan egyszerűen nem vették komolyan a légvédelmi
gyakorlatot és tessék-lássék hajtották végre a
gyakorlat idejére elrendelt intézkedéseket.
Dr- Katona István tanácsnok, a szerdai
gyakorlat egyik vezetője, a következőket mondotta:
— Nagyon sokan zavartalanul járkáltak az
elsötétített uccákon a riadó ulán is. Ezek közül mintegy huszonötöt igazoltattak a rendőrök és "megtették ellenük a feUelentést. Most
valamennyi ellen kihágási eljárás indul. Kibágási eljárás indul azok ellen is, akik nem
füsgönvözték el kellőképpen lakásaik ablakait. Nagyon sokan vannak' ilyenek is. De.
még többen azok. akik csak az ucca feJé függönvözték
el ahlakaikat, de az udvar felé
nem. Az uccán cirkáló rendőrök ezekről természetesen nem vehettek tudomást, dc azok,

akik a fogadalmi templom tornyából figyelték a várost és jól látták, hogy mennyire világítanak az egyes udvarok.
— Nem bizonyult kielégítőnek az uccák clsötéíitése. A magasból jól látszott a vátos,
látszottak az uccák is, mert az útkereszteződéseket megvilágító kisfényu lámpák fénye is
tulerösnek bizonyult. A szakértők megállapítása szerint részben a közönség nemtörődömsége, részben az erős fények miatt az elsötitést eredményesen a villanyáram teljes
kikapcsolásával lehetne csak megoldani. A
legközelebbi clsöti'ési gyakorlatot minden
valószínűség szerint már igy rendezzük meg.
— Megállapítottuk azt is, hogy nem rjég
intenzív a riasztás sem. Az elektromos'*ajtásu
sziréna hangját a város távolabbi részeiben
nem lehetett jól hallani és nem érvényesült a
harangkongatás sem, valószínűleg azért, mert
a harangozok nem tudták félreverni a harangokat. A s áros máris rendelt még _ két
elektromos szirénát, az egyiket az alsóvárosi,
a másikat a felsővárosi templom tornyában
szereljük fel. A légvédelmi gyakorlatnál közreműködő segédosztagok kifogástalanul cs
lelkiismeretesen végezték munkájukat.
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Biefensthal gigantikus lilmjo
jövő héten a Belvárosiban!

Csütörtökig 1368 hallgató iratkozott be — Legnagyobb a csökkenés a jogi karon
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken, szeptember utolsó napján, hivatalosan
befejeződnek a szegedi egyetemen a beiratkozások. Október elsején már csak akkor
iratkozhatnak be az elkésett hallgatók, ha
késésüket igazolják és az utólagos beiratkozáshoz az igazolás elfogadásával engedélyt
kapnak. A beiratkozások eredménye már kialakult, mert nem valószínű, hogy az utolsó
napop nagyobbszámu jelentkezések legyenek.
Az egyetemen szerzett értesülésünk szerint a
beiratkozott hallgatók száma az idén lényegesen kisebb, mint a mult év elején volt
Csütörtökön délig mindössze 1368 hallgató
iratkozott be.
Az egyetem kvesztori hivatala még nem
állította össze a beiratkozott hallgatók statisztikai kimutatását és igv egyelőre nem lehet tudni, hogy az egyes fakultásokon menynyi lesz a hallgatók száma, annyi azonban

legnagyobb filmescuiénye!

A szegedi diákság
élete
ly

a diákvédő iroda jelentésében

(A Délmagyarország munkatársától.)
A Szegedi egyetem két csöndesen, de annál áldásosabban miiködő intézménye most adta ki együttes beszámolóját. Az egyik a Diákjóléti cs Diákvédő
Iroda, a másik a Menza Académica Publica, a két
intézmény oélja, hogy szoros
összemüködésben
enyhítse az egyetemi polgárok szociális bajait.
A Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnöke dr,
P o l n e r Ödön egyetemi tanár, az iroda tizenötödik jelenlésében kiemeli, hogy a diákvédelmi intézmények alapítása, terén a szegedi egyetemé a
kezdeményezés dicsősége, a többi egyetemek csak
ennek nyomán állítottak fel hasonló irodákat. Az
iroda működésének képe a számok tükrében impozánsan bontakozik ki:
Tizenöt év alatt csaknem tizenkétezer diáknali
juttatott körülbelül hatszázezer pengő segélyt 9
tette ezt olyan körülmények közöli, amikor — az
állandósuló gazdasági válság következtében — a
bevétel évről-évre csökkent. Működésének
első
évében az iroda bevétele 76.000 pengő volt, utolsó
évében pedig csak 37.600, tehát az előbbinek még
a fele sem. Dr. Buday Árpádnak, az iroda nemrég
elhunyt elnökének — mondja -a jelentés — , a diáksegélyezs terén kipróbált erői azonban c nehéz
viszonyok között is meg tudták találni a helyes
utat és a leolvadt összegekből a segélyezéseket
bölcsen és igazságosan tudta elosztani.
A mult évi egyenlegre áttérve, a jelentés 40.203
pengő bevételről számol be, amelyből 37.597 pengőt fordítottak segélyezésre. A hevétől legnagyobb)
télele az ..adományok" képezik, összesen 11200
pengőt. Az adományozók között első helyen szerepel a kultuszminisztérium, dc jelentős összegek
folytak be az ifjúsági járulékokból, a visszafizetett kölcsönökből és egyéb bevételekből is.
A segélyezés terén az iroda kiterjeszkedett aa
ifjúságnak úgyszólván minden szükségletére: élelmezési, lakbér, ruházati, tan- cs vizsgadíj, tankönyvbeszerzési, gyógykezelési és utazási segély,
valamint kamatmentes kölcsön szerepelnek a kimutatásban tekintélyes összegekkel.
A segélyezések végleges segélyek, vagy kölcsönök alakjában történtek. A kölcsönök ismé.í
kétfélék voltak. Feltételesek és feltétlenek.
Aa
előbbieket
addigi jó tanulmányi
eredményeié
alapján vizsga- és szigorlati dijakra kapták a segélyezettek azzal a feltétellel, hogy amennyiben a
vizsga, vagy szigorlat sikerül, a kölcsön a vizsga eredményének arányában egészben, vagy részben végleges segéllyé alakul át. Az utolsó tanévben az ilyen feltételesen adott 5897 pengő kölcsönből 3310 pengő alakult át segéllyé, 2587 pengő
maradt a vizsgázó által visszafizetendő.

Nagy gondot okoz az irodának, hogy nz évekkel ezelőtt kiadott kölcsönöket, — amelyek a megrsappant bevételek miatt most fontos bevételi források lennének, — behajtsa.
A jelentés ezután felsorolva az egyéb segélyezési módokat, mint a tankönyv- és ingyen betegápolási segély, — az iroda munkájában résztvevőknek mondott köszönettel végződik.

R H E t M A ,
köszvény, csuz, isebias, izületi fájdalmait)
g y ó g y í t t a s s a Budapesten a

HUNGÁRIA FÜRDŐ
tlkoholos t ö r k ö l y f ü r d ő i é b e n VII., Dohány u. 44.
Orvosi felagyele t
Olcsó patisálé árak. Ellátás és szobákról
gondoskodunk az épületben levő
C o n t í n e n t á l
s z é l l ó b a n .
Ismertetőt küldünk..
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Súlyos autószerencsétlenség
a szabadkai országúton

A tisztviselők
legkisebb fizetése

Egy bolgár kereskedő Szegedről Szabadka felé haladva elütött
egy kerékpáros', aki életveszélyes sérüléseket szenvedeti
(A Drlniugyurország m u n k a t á r s á t ó l . ) Cm'ítörlők reggel sutvos autószerencsétlenség lürlént a szabadkai m ű ú t o n , a 177-cs kilóméter kö közelében. Egy szófiai rendszámú bolgár
kocsi elütötte V a r g a IstVán
16 esztendős
nagyszéksósi lakost, a k i kerékpárján haladt
hazafelé. Az autó a kerékpár hátsó kerekéi
Kapta cl. olyan lökést adott a kerékpárnak,
liogy a gép és vele együtt Varga István az
iillrst túlsó odulán elhúzódó árokba z u h a n t .
A bolgár k o c s i vezetője megkérte az éppen
ajfra b a l a d ó V a r g a Endrét, hogy a sérült
gazdát vigye bc Szegedre a kórházba. A kórházban kiderült, hogy Varga István sulvos,
életveszélye? sérüléseket szenvedett.
Agyrázkódáson kivül belső vérzéseket is konstatáltak. A rendőrségen kihallgatták a bolgár kocsi utasait: Luzaroff F ü l ö p szófiai kereskedőt

és Kucseff Boris szófiai ügyvédet. Az autót
Lazarótt vezette, aki elmondotta, hogy a szerencsétlenségért nem ő, h a n e m a szerencsétlenül járt Varga István felelős. A u t ó j á v a l —
vallotta Lazaroff — rendes menetsebességgel
haladt Szabadka felé, amikor észrevette, hogy
a kocsiúton előtte egy szekér sé azzal parallel
kerékpáros halad. R á j u k d u d á l t , mire a kerékpáros letért balra. A m i k o r aztán közvellen közelébe ért, a kerékpáros hirtelen álvágta a k o r m á n y t jobbra, aminek következtében egyenesen a z autó elé szaladt. A szerencsétlenséget m á r nem lehetett
elkerülni,
annak ellenére sem, hogy az a u t ó akkor m á r
óvatosságból csökkentett sebességgel
haladt.
Az eljárás megindult a felelősség
tisztázására.

Az iparügyi cs kereskedelemügyi minisztériumokban párhuzamosan folynak
az előkészítő
munkálatok az iparban, illetve a kereskedelemben tisztviselői jelleggel alkalmazott munkavállalók legkisebb javadalmazásának
megállapítására vonatkozólag.
A kereskedelemben alkalmazott tisztviselők sorába természetesen a pénzintézetek és biztosító
intézetek tisztviselői is beletartoznak. A legkisebb tisztviselői fizetéseknek ez a hatósági megállapítása természetszerű folyamánya annak, hogy
az iparok egész sorában a munkások legkisebb
munkabérének megállapítása megtörtént,
minek
következtében előállott az a helyzet, hogy bizonyos esetekben a munkások javadalmazása magasabb, mint a tisztviselőké. A szükséges adatgyűjtések már nagyrészt megtörténtek és ezek
alapján képet lehet alkotni az érdekelt magántisztviselők anyagi helyzetéről. Hogy a fizetésmegállapitás miként történjék, c tekintetben kel
álláspont áll egymással szemben. Az egyik felfogás — mondják egyesek — szerint elégséges volna a kozdőfizetések megállapítása, nehogy a fiatal munkaerők kizsákmányoltassanak, egyébkent
azonban az előmenetelt az egyes alkalmazottak
tehetségétől és hozzáértésétől
kellene függővé
tenni. Ezzel szemben a másik felfogás szükségesnek látja bizonyos előmeneteli skálák felállítását,
ami nem zárná ki azt, hogy kivételes tehetségű
és szorgalmú tisztviselők ennél gyorsabban ne
haladhassanak előre.
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— Kötelezőié tették a tífusz elleni védőoltást.
Budapestről jelentik: Belügyminiszteri
rendelet
jelent meg a hastífusz elleni védő oltásról. A rendelet szerint védőoltásban kell részesíteni mindazokat, akik hastífuszban szenvedő, vagy hastífuszra gyanús betegek, továbbá nyilvántartott ba< Ülusgazdák környezetéhez tartoznak, akik ilyen
betegekkel érinlkeznek és közös munkahelyen velük együtt dolgoztak. A közegészségügyi hatóság
elrendelheti a védőoltást mindazokra az egyénekre, akik fertőzés veszélyének nagy mértékben ki
vannak téve, valamint az ilyen veszélynek kitett
nagyobb területek, házesoportok, ueeák, városrészek, községek, városok és vármegyék egész !ako.-ságára is. Az oltási április 1-től június 30-ig
kell elvégezni. Mentesülnek azok, akik második
életévüket még nenr töltötték be, vagy a 70. életévüket már túlhaladták. Szükség esetén a hatóság a k írhatalmat is igénybeveheti. A védőoltást
magánorvos is végezheti. Mint Ismeretes, Szegeden már az elmúlt évben végrehajtották az első
Kötelező tífuszoltást, aiuikoris mintegy 00 ezer
embert oltottak bc a város területén. Ez volt az
első kisérlet és kitűnő eredménnyel járt, az idén
már alig volt tifuszmegbetegedés Szegeden.

— Az eiuésztőszervek megbetegedéseinek kezelésénél reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz abszolút megbízható hashajtó, amelynek hatása igen kellemes. Kérdezze meg orvosát.

Dr.
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— A kisipari és kiskereskedői kölcsönakció. A
szegedi kereskedelmi és iparkamara most terjesztette fel az iparügyi miniszterhez jelentését a
kisipari és kiskereskedői kölcsönakció állásáról.
A jelentés szerint a hitelakció kezdetétől az 1938.
év első feléig a kamara területén 1031 iparosnak
100.439 P és 281 kereskedőnek 34.852 P vagyis
összesen 135.291 P kölcsön utaltatott ki. A folyósított kölcsönökből esedékessé vált junius h ó
•"•0-ig iparosoknál 85.300 1\ kereskedőknél 30.532
P, összesen 115.811 P. Ebből visszafizetésre került az iparosoknál 59.914 P, a kereskedőknél
21.758 P, összesen 81.072 P, vagyis az esedékessé
vált összegekből az iparosok 70.21 százalékot, a
— Meghalt Szentgyörgyí István. Budapestről
kereskedők 71.26 százalékot fizettek vissza. KedJelentik: Gyásza van a magyar művészetnek: 57
vezőbb eredményeket mutat Földeák,
Gyoma,
eves korában szerdára virradó éjjel meghalt
Szarvas, Tótkomlós községek, továbbá Baja és
Szentgyörgyi
István, a kitűnő szobrászmiiSzentes városok iparosai és kereskedőinek bevész, a Képzőművészeti Főiskola tanára. Szcnlfizetése. A kölcsönhkcióval
kapcsolatban meg
íyörgyi István tanulmányait Budapesten és Brüszkell emliteni a kamarai kerület egyes ipartestüszclbcn végezte, a hazai és a külföldi kiállításoleteinek 'azt a nagyon helyes etiárását, hogv álkon alkotásaival már kcyán magára terelte a fi*
landóan szorgalmazzák a kölcsönök visszafizetéiveimet. Különösen a mellszobroknak volt messét és nyomatékosan hangsúlyozzák, hogv ez a
tere. Életének számos jelentőségteljes
alkotása
kölcsönakció nem segélyezésnek, hanem hitelművan, amelyek közöl kiemelkedik a Szabadság-téri
veletnek tekintendő, ainelv ismétlődő módon ak..Dél" és a világsikert aratott „Bigéző" cimü gyekor felelhet meg rendeltetésének, ha a kifizetett
••ckszobra. Legutolsó alkotása a Haditengerészeti
pénzek befolynak és ujabb iparosoknál és keres•Emlékmű volt. Temetése pénteken délelőtt lesz a
kedőknél ismét kihelyezhetek.
Kerepesi-úti temetőben.

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este
félhatkor. írásmagyarázat szombat
délelőtt 10
órakor.
— Tömeges gyermekmérgezés a kelenvölgyl
elemi iskolában. Budapestről jelentik: Súlyos kimcnctfclü tömeges gyermekszierencséllcnség történt a kclcnvölgyi elemi iskolában. Az iskola
kertjében a negyedik elemi osztály több tanulója
ricinus bokorra akadt, amelynek termését leszedték. A kisfiúk a magokat amerikai
mogyoróval
tévesztették össze és u veszedelmes mérget tartalmazó magból belakmároztak. Alig kezdődött
meg a tanítás, a negyedik elemi osztály padjaiban
a gyermekek egymásután lellek rosszul és estek
össze. Rövid idő alatt öt gyermek vesztette cl az
eszméletét. Az iskola igazgatója azonnal mentőkért telefonált. A helyszínre érkező budafoki
mentők megállapították, hogy ifj. Kovács Sándor
11 éves, Gáspár József 12 éves, Farkas Lajos 11'
éves, Turányi Árpád 9 éves és Jandrics Béla kilenc éves kisfiúk súlyos ricinmérgezést szenvedlek. A gyermekeket beszállították az Uj Szent János-kórházba. Vizsgálat indult meg uunak a megállapítása végett, hogy a tömeges gyermekszerencséllenségért terhcl-c valakit felelősség.
— A DMKE igazgatósági ülése. A Délmagyaroiszági Magyar Közművelődési Egyesület vezetősége felkéri az egyesület igazgatósági tagjait,
hogy a pénteken délután fél 6, illetve C órakor a
d m k e üléstermében (BoKlogasszony-sugárut 2.)
tartandó ülésre minél nagyobb számban jelenjenek
meg.
— Corbelár Cainilla zongoraművésznő,
okll
tanár zongora-, elmélet, német nyelv és irodalom
taniiását nemet tanulmányi ulja befejezése után
október 15-én kezdi. Maros-ucca 15. szám.

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak'
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kovács,
2 késes és köszörűs, 2 bádogos és szerelő, 2 villanyszerelő, 2 asztalos, 3 kádár, 3 bognár, 7 sza— Medgyesegyháza
és Nagykamarás egy—oOo—
bó, 15 cipész, 1 cukrász, 100 cukorrépa kitermelő,
egy jegyzői állásra hirdetett pályázatot. A pályá10 kubikos, 10 kifutófiu, 4 fiatal napszámos gycMFVV.TRKVIIVA T.TOZÁS ~K VAROST 'AT7TŐzatok október 25-[g nyújtandók be az cleki főszolick, 5 borbély, 6 nőtlen gazdasági mindenes, t
BUS7ÜZFM S7ATVMAZT .TÁRATATNÁL. F. évi
gabíróhoz. A választás Mcdgyesegyházán novemszűcs. Nők: 5 hólgyfodrásznő, 1 varrónő kötődébe,
október 1-től S>cce:Tröl—Szalvinazra este 7 óra 1 kifutóleány, 1 tanoncleány fehérnemű varrodáber 3-án, Nagykamaráson november 4-én lesz.
15 nerckor, Szatvniazról vissza Szegedre este 10
i
ba, 2 ragasztónő, 0 cipőtüzőnő.
órakor, vasár- és ünnepnapokon, valamint az ezelován Armenláno Ede okleveles vlvófanér
ket megelőző napokon este 11 órakor
induló
autóbusziáratok a jövő év tavaszéig szünetelnek.
Továbbra is megmarad a Szegedről— Szatymaira
este 6 óra 30 perckor induló autóbusz, mplvnek
szatymaZi viss/aiiid»lási idejét* f. évi október 1töl esle 8 órában állapított i meg az üzemvezétöHORVÁTH M I H Á L Y UCCA 10. SZÁM.
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október 1-én kezdi meg. — Beiratkozni í ség.
letiet 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 i u l á n 4—5-lg.
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üsződ után

kerékpáríolvajband&i alakilollak
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi
rendőrség tegnap elfogott két fiatalkorú gyereket, akikről kiderült, bogy az utóbbi időben több
kerékpárlopást követtek el Szegeden és a környéken. Elfcgatásuk előzménye rendkivül érdekes. Az 'aszódi javítóintézetből nemrégiben megszökött ismeretlen körülmények közölt 28 javítóintézeti növendék, akik közül, mint utólag kiderült, többen Szegedre utaztak és itt felvették az
összeköttetést azokkal a fiatalkorúakkal, akik valamikor szintén az aszódi javitóintézetbeu voltak
és onnan elszabadultak. Ezek azután bandát alakítottak és kerékpáriopássai foglalkoztak. A lopott kerékpárokat átalakították, átszerelték, átfestenek és a tanyákon értékesítették,
A detektiveknek sikerült elfogni a banda két
tagját, akik a lopásokat hajtották végre. Ezek
kelte., ncm a szökevények közé tartoztak, hanem
azok közé, akik rendes körülmények között szabadultok ki a javítóból. Ezek révén sikerült a detektiveknek a szökevények közül is clfogniok kellőt. A négy fir.talkoru bűnöző a rendőrségen teljes beismciö vallomást tett. Elmondották, bogy
a szabad ég alatt töltötték az éjszakákat és amikor zsákmányra tettek szert, élelmiszereket és
ruhaneműt vásároltak maguknak.
A rendőrség emberei tovább folytatják a nyomozást, remélik, hogy sikerül a szökevényeket
hiánytalanul kézickeriteni.

DELMAGYARORSZÁG
— A létért való küzdelemben gyakran hathatós segítségére van a dolgozó egyénnek egy pohár természetes „Ferenc J ó z s e f keserűvíz reggel
éhgyomorra bevéve azért, mert ez gyorsan szabályozza a szellemi és tesii
munkaképességre
oly igen fontos bélmüködést cs anyagcserét. Kérdezze meg orvosát.
— A vagyonváltságbuza ára. Budapestről jelentik: A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő buza
árát október hónapra szóló érvénnyel mázsánként
husz pengőben állapította meg.

—oOo—

MAKÓ ix. 30.
A villanybizottság elfogadásra ajánlja a módosított koncessziószerződést Pénteken délelőtt
az állandó választmány, délután pedig a képviselőtestület rendkivüli küzgyülésc tárgyalja a vilJ .ínykoncesszió meghosszabbításának
ismeretes
kérdését. Csütörtökön délután N i k e l s z k y polgármester
a villanj-bizotlságnak beszámolt a
Tröszt budapesti irodájában és az iparügyi minisztériumban folytatott megbeszéléseiről s azokról a módosításokról, amelyeket az eredeti ko:iccssziónieghosszabbitási szerződéstervezeten végezni kívántak s amelyekhez a Tröszt hozzájárult. A villanybizottság pontról-pontra foglalkozott -a módosított szerződéstervezettel s kimondotta. hogy azt a képviselőtestületnek elfogadásra
ajánlja.
Anyakönyvi hirek. Házasságra
jelentkeztek:
Saho Imre Pál Juliannával, Lichtcnstcin Dávid
Pávcl Ilonával, Vincze Márton Schwartz Évával.
Házasságot kötöttek: Faragó Antal Papdi Veronikával.

w_oOo—
— A népszerű egyetemi nyelvtanfolyamok. A
népszerű egyetemi nyelvtanfolyamok vezetősége
a jövő hét elejével megindítja a tanfolyam előadásait. Felkérik a tanfolyamra jelentkezett és
jelentkezni szándékozókat, hogy az órák beosztásának megbeszélése végett pénteken este 7 órakor az egyetem központi épületének II. emeletén,
a IV. számú tanteremben jelenjenek meg.

Budapesti értéktőzsde zárlat. A müncheni négyhatalmi találkozó hirére a várakozásnak megfelelően erőteljesen
megszilárdult
az értéktőzsde
irányzata. Nyitáskor igen élénk kereslet jelentkezett a vezető papírok iránt, ugy, hogy a kezdő
árfolyamok 4—5 százalékos árjavulást tüntettek
fel. Külső vételi megbízások, kontremin fedezések
folytán a kereslet később fokozódott és az ugrásszerű áremelkedések miatt több részvénynél sor
— Októberi gyorsirási és gépirási tanfolyakerült az árjegyzések felfüggesztésére. Az üzletmokra beiratkozás szakiskolában (Honvéd-tér 4 )
idő legvégén nyercségbiztositó eladások történtek
— Hamis tizfilléresekért — egy hónap] fogház.
a magas árfolyamokon, azonban a részvények a
A szegedi törvényszék csütörtökön vonta felelősnapi árnyereségüknek csak jelentéktelen részét
ségre pénzhamisítás .cimén ifj. M o l n á r József
vesztették el. Bizakodó
hangulatban,
szilárd
szegedi müszerésztanoncot, aki januárban 10 filirányzattal zárt a tőzsde. Bauxit 14, Kőszén 25,
léresek hamisításával kísérletezett, de rajtaveszSalgö 4, Rima 7, Ganz 2.6, Trust 8.5 pengővel jatett. A fiatalember a csütörtöki tárgyaláson bevította meg árfolyamát. Magyar Nemzeti Bank
ismerő vallomást tett és elmondotta, bogy ami159 Kőszén 318, Ganz 21 40. Izzó 135, Szegedi kenkor a cselekményt elkövette, már hónapok óta
derronógyár —.
állásnélkül volt és pénztelensége nagyon elkeseZürichi devizatárlat. Páris 11.775, London 21.05,
rítette. Január vége felé kerékpáron Csongrádon
Newyork 444.00, Brüsszel 75.00, Milánó 23.25, Amlakó fivéréhez igyekezett, útközben
találkozott
szterdam 239. Berlin, Trága —.—, Varsó 83.25,
egy ismeretlen kerékpárossal, akivel Kistelekig
Belgrád 10, Athén 3.95, Bukarest 3.25.
együtt haladt. Ez a kerékpáros beszélgetés közBudapesti terménvtőzsde hivatalos árteevzés®.
ben azt a tanácsot -adta, hogy próbálkozzék meg
Buza tiszavidéki 77 kg-os 20.40-20.50, 78 kg-os
pénzhamisítással. Elmondotta, bogy 5 maga is
20.00—20.70, 79 kg-os 2080—2o.9o, 80 kg-os 20.95
kísérletezett a dologgal, dc ncm clcggc ügyesen
—21.00. felsőtiszai, dunántuli, dunatiszai 77 kg-os
és igy nem sikerült a dolog. Az ismeretlen pon- 2035-20.50, 78 kg-os 20.55-2070, 79 kg-os 20.75—
tosan elmondotta, bogy niiképen kell hozzáfogni
20.90. So kg-os 2o.85—2o.0o. Rozs pestvidéki 15.10
a gyártáshoz, milyen anyagokat kell beszerezni,
—15.20, egyéb 15.20-15.30, zab I. 18 90-10.15, tenhogy kell megcsinálni a negativot és igy továbbgeri 19.50—15.65.
Amikor visszatért Szegedre, hozzálátott a munBudapesti terménytőzsde zárlat. "A készáru piakához és csinált is 10—15 darab 10 filléreset. A
con a külföldi jelentések hatása alatt az irányzat
hamisítványokkal kiment RzcVitmiháJytelekre és
lanyha volt, a buza 60, a rozs 90 fillérrel esett
ott a kocsmában, meg a cukorkaárusnál vásárolt
vissza A zab 70. a tengeri 50 fillérrel gyengüli.
rajta egyetmást. De ncinsokkal később elfogták.
A sörárpa 25 fillérrel emelkedett.
A határidős
A biróság bűnösnek mondotta ki a műszerészt
piacon az irányzat lanyha, a rozs 100—120, a tenpénzhamisítás vétségében cs ezért egy hónapi
geri 120 fillérrel cselt vissza. A forgalom közefogházra itélle.
pes.
Á Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfo— Krep de schin esőkabátok" minden Színben
lyamai. Angol font 16.15-15.35. belga 57.60-58.20,
18 pengő Blao Ignátz cégnél, Kelemen-U. 8.
cseh korona 5.10—10.00 (a 20 koronánál nagvobb
címletek kivételével), dán kor. 72.55—73.35, dinár
— Repülőszerencsétlenségek.
Brüsszelből je7.15—7,10. dollár 34030—344.30. francia ír. 8.85lentik: Egy katonai repülőgép csütörtökön neki9.35. kanadai dollár 332.00—33700. hollandi forint
ment a hires brüsszeli Miasszonyunk székesegy182.65—184.65. lemrvel zlotv 6000-61.10. leu 3.00ház egyik tornyának. A repülőgép a templom mel3.45. Iev a 300-3 60. lira 16 90-17.90 (500 és 1000
lett a püspöki palota parkjába zuhant. A gép lírás bankjesrvek kivételével), német márka
,
norvég korons 81.85—82 75. svéd korona 8100—
vezetője szörnyetbalt, kísérője súlyosan megsebe81.15. svái«i frank 76 60—77.55.
sült. Ugyancsak megsérült két járókelő, akikre a
Ciikágój. tertiénytőzsde zárlat. Buta tartolt.
gép rázuhant. — Londonból jelentik: Egy katonai
Szept. 65 ötnvolcad—fél, dec. 66 háromnyolcad—
bombavető repülőgép csütörtökön délután Stradiegynegyed, máj- 65 5—háromnyolcad. Tengeri alig
sehaf közelében lezuhanl. A gép l)árom Fjnyi szetartott. Szept. 49.75, dec. 52 ötnyolcad, máj. 53.5.
mélyzete életét vesztette.
Rozs tartott. Szept. 41 hétnyolcad, dec. 16.
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Péntek, szeptember5Q

Állandó, leadások Budapestről
hétköznapokon,
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hírek. 12: Déli ha*
rangszó, idöjárásjelentés. 12.40; Hirek. 1320: Időjelzés, idöjárásjelentés. 1140: Hirek, étreud, élei*
miszerárak. 16.45: Időjelzés, idöjárásjelentés.
BUDAPEST L ^
12.05: Állástalan zenészek zenekara. 13.30: t i *
gányzetre, 16.15: Diákfélóra. 17: Séta a régi harci
eszközök krjzött. 17.50: Sportkőzleményck. 18: Kct*
zongorás műsor. 18.30: A Baranyay huszárezred
a X V I I I , század háboruihan. Előadás. 19: Táncle*
mezek. 19.15: Külügyi negyedóra. 20: Opcrcttrész*
letek. 21.30: Hirek, időjárás. 21.55: Cigányzene,
22.15: Mit tud a njoi Anglia Magyarországról. 23
óra 10: A rádió szalonzenekara.
BUDAPEST I I .
18.30: Ének zongorakísérettel. 19: Gyorsirótanfolyam. 19.25: Mindennapi élet Jávában. 20: Hitek. 20.25: Hanglemezek.
•

KÜLFÖLD.
Bécs. 22.30: Könnyű és tánczene dalokkal,
Berlin. 20.10: Nagy rádiózenekar. Boroszló.
24:Éjféli hangverseny. Deutschlandsender. 2(1
óra 10: Rossini; A sevillai borbély, opera.
Droitwich. 22.20: Szalonzene. Firenze. 20.30:
Hajós: A fekete I'iérotj opera. Königsbcrg.
18.15: Énekkar orgonával. Lipcse. 22.30: M
szimfonikusok könnyű és láncz.enéje. Milánó,
23.15: Tánczene,. Trága. 18.25:- Könnyű fúvós*
zene. Stockholm. 22.15: Szórakoztató zene,
Varsó. 22: Rádiózeiickar Rajtcr Lajos ve*
zényletével.
*

miMii. Metidágy. horgászán cikkeH

csűnaH-taharű p o n y v a

V a r g a M l l v ó l y cégnél, Áradi-u. 4.

ÜÜEGEZES
KOHOSI GÉZA

—

7
Mórey u. Ob. Tolofon : 19—3
Mírkí! í n i l O l o l l a k ,
csavorlronolt lounajryobb vAlaazlókb-n, minden
árkategóriában
^
nyi

Rendeunfi

zomdnceusnyeK es na
tartási cikkek
Icgofc, óbban Szánfónál,
Széchenyi fór. (VArosi bérbíz)
Kfeórenm. Mpujinsmiinitón
roúMockSZEDRES
Szoutmibály-n. l.Teto'on

II1EL

15—56

Befőttes üveg, porcellán, zomftneedény,
dísztárgyak, háztartási cikkek

3
Emeroé

DLER

Y C S A R f J O !1? ban
l l l z a

Lajos

k U r u l

üvegezést
képkeretezést
egolcsóbbaa

Tanacs J ú z s e í végez
Károlyi ucca 2. Telefon 18—58

CIP®

SZáNTHé-T

Kárász u. 10

•

38.

loco ló g u m i t ö m l ő api*
ros csíkkal évtizedes ta*
pasztalatok alapián készül
Kapható R U H V I L M O S
cégnél, Mikszáth K. ucca
9.
(l'aprikapiac sarok)

Leirás, másolás,
sokszorosítás
olcsón, gyorsan, pontosan

Wlrth ás Bengeynál*
6rócheuyi tár 5.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmigyarország
Ilirlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál. Szeged,
Felglős nyomdavezető; K L E I N SÁNDOR.

DÉ! M AGY A k O k S 7 ÁG

ségek teljesítésének a helyével, ncm tartotta fontosnak az ülésen résztvenni, cxpresslcvélbcn jelentette az egyes bírónak a tényállást.
A SzAK-ban azzal, bogy az expresszlcvelet postára adták, az ügyet elintézettnek tekintik és
szorgalmasan készülődnek a további küzdelmekre.
— Mivel a csapaton a fáradtság jelei mutatkoznak — mondotta Prágay Ferenc, a SzAK intézője —, a vezetőség ugy döntött, bogy ezen a heteit ncm keríti sor kétkapnejátékra. Csülörtökön
és a szabadnapos vasárnapon kondiciógyakorlatokat fognak végezni a futballisták, dc cz az előkészítés is könnyű lesz. Hozzá kell szokni a fiuknak — folytatta az intéző — az NBB
crősebb küzdelmeihez. A játékosok mondják, hogy
az NBB-ben sokkal nagyobb az iram és sokkal
erőteljesebben kell játszani, mint az
amatőrök
között, a szegcdi alosztályban kellett.

A szegedi válogatottak
A magyar és a bécsi csapaíok összeállítása
pitány. Budapesten maradt a játékosokkal Ilesser Tibor tréner is, akit Szegeden Ilulmán
József intéző cs Bertók l'ál fog helyettesíteni, ffk
kellőn vezetik le a pénteki könnvü kondiciógyakorlalot. A pénteki trépingeu Seper uern vesz
részt, csütörtökön Aliskolera utazott.
Csütörtökre kialakult j két magyar csapat öszszcállitása, bár a Bécsben szereplöké csak pénteken
döl el véglegesen. Ennek az az oka, hogy Kemény
és Drri sérülése miatt lemondta a meccset.
A
szövetségi kapitány a lemondásokat nem fogadta el, mert reméli, hogy péntekig rendbejön a
két játékos sérülése. Abban az esetben, ba Ketnényék nem játszanak, Harangozó lesz a center és
Horváth a balszélső. A másik csapat rendben
van, összeállították a bécsi együtteseket is. Eszerint Budapesten ez a két csapat méri össze erejét vasárnap:
Budapest: Szabó:—Polgár, Biró—Lázár,
Tu— A játékosok válogatottsága nagy kitüntetése
rav, Dudás — Kincses, dr. Sárosi, Zsengellér, Kia szegedi labdarúgásnak — mondotta Markovics
szely, Titkos.
ugyvezető-elnök. Biztosra veszem, hogy a váloBécs: Raftl—Sesta, Schmaus—"Wagner,
Mock,
gatók egyikben sem fognak csalatkozni. Annál
Skounial— Zischek, Ilahnemann,
Stroh,
Schall,
nagyobb ez a megtiszteltetés a szegcdi
futball
l'osser.
• észére, mert a csapat jelenleg nem a legjobb
formában van, igaz, hogy eZ(>h- n játékosok minBécsben cz lesz az összeállítás:
d"n meccsen kifogástalanul futballoztak. MindenBudapest: Sziklai
(Háda)—Olajkár,
Szójka—
esetre érdekes, hogy amikor
nz egész együttes
Szalay (Újpest), Sárosi III., Balogh
(Újpest)—
il futballozott, egyetlen válogatottat sem
IndBognár, Cseh (Harangozó), Déri (Cseh), Kemény
iánk adni . . .
(Horváth).
Bécs: Plnlzcr—Wcber,
Marischka—Urbanek,
A bárom szegedi játékos most o mérkőzésig Budapesten marad és ott
trenirozik
valamelyik I Hoffmann, Gallt—Vogl II.. Geller, Fischer, Gspan,
egyesületben. Igy rendelkezett a szövetségi ka- | Ilack.
Nagy örömet
kelteit
szegedi
sportkörökben
Bognárnak, Harangozónak és Szójkának a beválogalása Az öröm most még nagyobb, mint ani. ik idején volt. amikor Gyurcsó vagy Pálinkás
öltötte magára 3 válogatott dresszt. Akkor kézenfekvő volt, hogy az állandóan jól játszó Gyurcsót beállították a válogatott együttesbe, képességeit Budapesten is elismerték, most
azonban
> sok mellőzés után szinte a meglepetés erejével
halott Bognárék beválogntása. Szegeden mindenki tisztában van a bárom játékos képességével,
Budapesten azonban most m á i g mellőzték őket, A
szegediek abban bíztak, amikor a futballisták •válogatottságáról komolyan szó került, hogy Bognár és Szójka az első garnitúrában kap helyet
Vem lehet ugyanis vitás, liogy Bognár jobb, ininl
Kincses és Szójka feltétlenül jobb tormában van,
mint Polgár. A fontos azonban az, bogy végre
észrevették a szegedi játékosokat is.

Vssárnsn •

KESC-SzTK a SzflK-nálván,
Sy:vánía-KTI( a Kunvadi-téren,
UTC~Vasutas Újszegeden
Makón: MAK—HTVE
A déli kerületben a vasárnap az amatőröké
lesz, mert ugy a Szeged FC, mint az NBB-csapalok nem játszanak. Éppen ezért nagyon jól használták volna ki az amatőrök a vasárnapot,
ha
mérkőzéseiket közösen rendezik meg, erre azonban sajnos nem kerül sor, jóllehet Szegeden bálom elsöosztályu meccs lesz.
A szokásos játékvezetőküldés helyeit
regnap
delegálták ki a futballbirókat a mérkőzésekre.
A program szerint húrom elsöosztályu bajnoki
mérkőzés lesz vasárnap Szegeden: a
SzAK-páIván rendezik meg az örök derbit, a KEAC—
SzTK találkozót Klein vezetésével, a Hunyadi-téri
sporttelepen kerül eldöntésre a
Sylvánia—Kl'K
mérkőzés, amelyen Emmerling fog
bíráskodni.
Nz ujszegedi sportpályán bonyolítják le az UTC—
A usutas meccset. Ennek a mérkőzésnek a vezetésére Benedeket delegálták.

hal, Kistelek: KiTE—A'asutas TT, játékvezető Beményffy, Makó: MAK I I . - I I A S E , játékvezető Pisz.ár. — Szövetségi dijmecesek: Szeged:
KEAC
III.—SzTK I I , játékvezető Gaál. Sylvánia
11 —
SzATE TI, játékvezető Barcs. Zrinyi-KAC II.—
IIASE. játékvezető Baranvl, Szöreg: Rákóczi IT.
- U T C II, játékvezető Liliom. — Ifjúsági bajnokság: Szeged: Postás—SzAK. játékvezető Dobóczkv, SzFIE—Móraváros, játékvezető Lintner,
SzTK-SzATE, játékvezető
Kaufmann,
UTC—
A'asutas, játékvezető Bánky.

—o(")o—

Nincsenek veszé'vben
a SzAK-nak a WMFC-elleni
pontjai
A W M F C elleni meccs után feltűnést
keltett
Szegeden, bogy a vereséget
szenvedett
WMFC
óvni akar a SzAK ellen, amely szcrinlc ncm tett
eleget a MAVAG-gal szembeni fizetési
kötelezettségének és ezért felfüggesztés alatt játszott.
Az óvási hir idegességgel töltötte cl a SzAK
híveit, csak a vezetőség volt nyugodt, mert
a
230 pengöt szombaton, tehát a szabályok
által
megengedett utolsó
terminuson
postára
adta
Később' megállapítást nj'ert, bogy a MAVAG kézhez is kapta a pénzt, zavart csak az okozott, bogy
a Nemzeti ligához kellett volna az összeget eljuttatni.

Makón játszák le vasárnap Kohaulck" vezetésével a MAK—HTVE mérkőzést. A Kecskeméten
megrendezendő KAC—MTK
találkozót
Grulieh
vezeti. Az Sz. Máv.—SzTE szentesi derbire is vasárnap kerül sor Lupták bíráskodásával.
Másodosztályú bajnoki
mérkőzések:
Szeged:
KEAC TI—Móra város, játékvezető Jódal,
Pick
SC—SzFIE, játékvezető
Faragó,
Zrinyi-KAC—
Postás, játékvezető Kelemeri, Szöreg: Rákóczi—
•SzATE, játék vezető dr. Juhász. Kiskundorozsmn:
k p l e — M T K II, játékvezető dr. Magyar M . Hódmezővásárhelyen: IITVK II.-HMTK' játékvezető

ot

1 apa .1 Miinlszenl: Ml I! STC. jitekvczilö

lis/.lában
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Amikor Budapesteri megtudták", bogy a SzAK
fizetési kötelezettségének eleget telt, az
óvási
ügy lekerült a napirendről, a ligának azonban
mégis foglalkozni kellett vele, hogy az egyesületek a jövőben tudják a fizetések rendeltetési helyét A Nemzeti liga egycsbirója tegnapra tűzte
ki az ugy tárgyalását cs arra megidézte a SzAKis

Tekintettel
van

a

a r r a . liogy
helyzettel.

a

S z A K most

vagyis

Pcntck, 19 >8. szeotemher 3 ö .

a

költ

már

apróhlraafójak
Bor, rum, likőr.I
konyak szeszárul
legolcsóbb
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Schwarcznái,
Dugonics tér 3.

Tűzharcos bajtársaknak kihordásnál
az előirt árakból
5% kedvezmény.

Különbejáratu
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal állandó lakónak kiadó.
Madách
u 8, II. em. bal.
Szobák, fürdőszobahasz
nálattal, esetleg
ellátással kiadók.
Budolflér fi. T. \.
Különbejáratu szép bútorozott szoba fiirdőszobahasználattal azonnalra is kiadó. Margit
uueca 20, magasföldszint 2.
Bútorozott szoba kapualatti bejárattal, fürdőszobávalkiadó Rigó uc-

Cipészsegédet
állandó
munkára,
kifutóleányt
vagy fiút felveszek. —<
A'arga, Dugonics tér 2.

aPfl5-V€T€t
TOLNAI
MAKULATÚRÁT
cs régi irattárakat
"VÁSÁROL
Traub B. cs társa papi m a g ; kereskedése.
KERESÜNK
megvételre
Dagyobb
KÉZIKOCSIT
T R A U B B. és TARSA,
Klauzál tér, Kiss Dávid palota.
Friss miskolci
JUHTURÓ
nálam megszokott
jó
minőségben ismét kaphaló. Viszont
eladóknak árengedmény. Hegedűs Nándor fűszer-,
csemegekercskcdő. Tisza Lajos körút 51.
A LIBAHÚS ARAT
leszállítottam
kg-kint
20' fillérrel.
Aprólék
80
fillér, comb 160.
Ungár, Mikszáth Kálmán u. 1.

KOlönbcjáratu
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal kiadó Széclicnvi tér 15, II. emelet l t

OLCSÓ H A Z A K :
Mars téren
emeletes
ház nagyforgaltnu koca
mával
(csak
borfogyasztás havi 1000 1.)',
bárom
üzlet.
öt lakás
nagyrészt
évekig adómentes, —Mindenes fözőnö okfő- i nagyjövedelmű, igy pár
ber l-re felvétetik. Jc- ' óv után ingyenbe lesz,
lenlkczés d. c. 8—!) kövételhez elég
9000 P.
zött. Horthy M. ucca lü,
Kübckiázán
3 200 nm.
II. 10.
gyümölcsös, négyszobás
lakással, külön cselédMindenes bejárónő fellakás betonistálló. vévételik. Deák
Fcrenctelhez 1000 P. Tündérucca 23, I. 1.
ueában kéttelkes sarok
ház busz százalékos jöBejárónőnek
elmenne
vedelemmel,
vétplhez
jobb családhoz tisztes1 000 P. Simon Zálogséges leány. Liszt u. 12.
ház. Oroszlán ucca. ö t
pengőt
kap
graruonBejárónő takarításra és
ként
színaranyra,
kifutóleány
felvétetik
hasonló
nagy
kölTisza Lajos körút 39,
csönt mindenre,
bárvegytisztitóüzletben.
bollevő
zálogtárgyát
igv felemelem
SIMON
Két mindenes
bejáró
Zálogház, Oroszlán ucfözőnö ajánlkozik
—
ca.
l-re jeligére.
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Kifutót felvesz
Weisz
terményes, Püspök bazár.
Jómegjelenésü, komoly
leányok jó fizetéssel —
felvesz l<i* Tisza. Du-

KÜLÖNFÉLÉK
Szeptember 25-én elveszett kis női arany karóra. Petőfi
sugárúton
vagv környékén. M e g találó ujtalmat kap. —*

Gverlvámos it 1- házmesternél.

