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Benes lemondott 
Sserdán este rádiónyilatkoxatban bucsuxott ax el' 

nöki tisxtségtöl ^ Utóda : Sirovy tábornok ? 

Szombaton kezdődnek a magyar-cseh tárgya-
lások - A cseh kormány Benes lemondása 
és a kormányváltozás miatt kétnapi haladé-

kot kért 
Magyar xásxlók és magyar Himnusx a felsxabadu-
lásra váró Felvidéken — Teljes önkor mányxatot kö-

vetelnek a sxlovákok 

Szerdán tovább tartott a magyarlakta terű- I zetiség visszacsatolásának az ügye áll váltó-
letek kiürítése. A Felvidék közeledő íelsza- zatlanul az európai érdeklődés középpoulja-
-badulása megmozgatta nemcsak az egész ' bun. 
magyar társadalmat, hanem a magyar nem- | 

Benes lemondása miatt két napot késnek 
a magyar-cseh tárgyalások 

Pozsony 
• 

Ha alkonyatkor ballagtál a ködben, 

Mely lágy fátylával a Dunára hullt, 

A zsongó zajban ós a méla csöndben 

Fáradt szivedbe muzsikált a múlt. 

A vén uccukon szinte visszazengett 

A régi léptek kongó moraja, 

Széchenyi járt itt és honén merengett, 

Amely nem volt, dc lesz még vululut. 

Csokonait itt várta a diéta, 

Petőfit is és az a nyurga, méla, 

Szelid diák, Reviczky, itt merengett, 

Hol most uj bánat árvul a ligetben 

S a márványszép királynő téli estben 

Magyarjaira vár a Duna mellett. 

Juhász Gyula. 

Ballada a honi tájakról 

Az álom és a vágy biplánján 

Szoktam utazni én ma mór. 

Hazámnak minden tája var 

És annyi táj rabságbun, árván 

És oly közel ma sok határ, 

Melynek sorompóján a festék 

Friss még, 

Mint seb, melyet ütött ellenség. 

Ö, mennyi szép ó, tarka varos, 

Dómmal, mecsettel ékesen 

Tündöklik völgyön cs hegyen. 

És mennyi poros, mennyi sáros, 

Mégis, magyar táj bánatához 

illő cz cs kedves nekem. 

Az egyik szcp, mert ott születtem, 

Másik, mert szivem hölgye jár ott 

És vun 

Város, hol még nem láttak engem. 

Dc elmegyek, hiába állit 

Tilalomfát ma végzetünk 

És bár napunk most éjbe tünt, 

Meglátom lényben még csodáit 

Minden tájadnak, miket állit 

A vágyam, bár mu elorozták 

S csonka 

És béna koldus ez az ország.. 

Herceg, idegen, aki sorsát 

Látod s hogy a köny óceán itt 

S minden szívben harag parázslik. 

Tudd meg: 

Kigyúl és főniksz lesz Magyarország! 

Juhász Gyula. 

A Budapesti Értesítő jelenti: Benes köztár-
sasági elnök lemondásával, valamint arra 
való tekintettel, hogy az uj cseh külügymi-
niszter •— aki eddig Rómában volt követ —, 
csak holnap érkezik meg Rómából Prágába, 
a magyar kormány által indítványozott tár-
gyalásoknak hatodikán való megkezdése 
technikailag nem vihető keresztül és a tár-
gyalások előreláthatólag két napi halasztást 
szenvednek. 

Budapest, október 5. A magyar kormány 
— mint ismeretes — ujabb jegyzékben fe-
jezte ki kívánságait Prágában. A jegyzékben 
a magyar kormány azt kívánja, hogy az ösz-
szes magyar politikai foglyokat bocsássák 
szabadon, szabadságolják a magyar katoná-
kat a cseh hadseregből, szervezzenek helyi 
rendfenntartó osztagokai vegyes parancsnok-
sággal, a visszacsatolás jelképczéscrc pedig 
két határvárost szálljanak meg a magyar 
csapatok. A magyar kormány október (i át 
ajánlotta a tárgyalások megkezdésére. 

A belgrádi „VreinC' prágai ludósitójáuak 
közlése alapján azt irta szerdán, hogy 

a csehszlovák kormány elvben 
hozzájárult a magyar kormány 

javaslatához 

és magáévá lette azt a felfogást, líogy a szu-
dctavirlék rendezésének szellemében rendezzék 
a felvidéki magyarság ügyét. A lap szerint a 
határsávnak azt a részét, amelyben a magyar 
lakosság arányszáma az százalékot meg-
haladja, népszavazás nélkül csatolják vissza, 
a vegyeslakosságu •vidéken pedig nepszavu-
vazást tartanak. 

Piros-fet)cr~xöld 
a Komáromi templom 

tornyán 
Komárom, október 5. Szerdán délelőtt Ko-

máromnak magyar részéről azt látták, hogy a 
Duna lulsó oldaláé a templom tornyára fel-
húzták a magvar zászlót Abban a pillanat-
ban, amikor a loh gó megjelent a temukiu 

A MTI. illetékes helyről közli: Tekin-
tettel a cseh államfő lemondására es a 
kormányváltozás folytán a külügyminisz-
ter személyében előállott változásra, a 
magyar kormány — miután csell rcszröl 
néhány napi halasztást kértek — hajlan-
dónak nyilatkozott a két kormány kö-
zötti tárgya'ások megkezdésének két 
nappal leendő elhalasztására. 

tornyán, a házakra egymásután kerültek kl 
a zászlók cs néhány perc alatt az egész vá-
ros piros-fehér-zöld zászlóerdőben díszelgett. 
Komárom lakossága a viz partjára vonuií és 
a Himnusszal köszöntötte a meghaló jelenelet. 
Odaát is a parton csoportosult a nép és üd-
vözölte a magyar testvéreket. A boltokban 
nemzetiszínű szalagokat és zászlóanyagot 
vásárolnak; mindenütt magyar színeket le-

het látni. 

Komárom Kiürítése 
Komarom, október 5. A cseh katonaság 4 

várost, valamint a helyőrségi kórházat ki-
ürítette cs minden ingót magával vitt. A te-
lekkönyveket is elvitték. A hajógyár beren-
dezését most szállítják. 

Esztergom, október 5. Párkányban a ma-
gyarság lelkes örömmel várja a felszabadí-
tást. A csehek kiülhették a katonai epülete-
ket, a drótakadályokat leszerelték és minden 
elvihetőt lázasan szállítanak. Az esztergomi 
hídon nz átjárást szabaddá tettek. A párká-
nyiak Esztergom városától nemzetiszínű 
zászlókat kértek. Esztergom lakossága már 
egész csomót gyűjtött össze a párkányiak ré-
széi e. 

50 magyar xásxlót 
kértek a sxlovák front« 

Harcosok 
Komárom, október 5. Az Országos Front-

harcos Szövetség kiküldött bizottsága ko-

Prága hozzájárult a magyar javaslathoz 
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márotnbnn felvette az összeköttetést a világ-
háborúban a magyar bajtársakkal együtt küz-
dőit felvidéki és szlovák bajtársokkal. A ki-
küldötteket, akik átjöttek magyar Komárom-
ba, a lakosság és a frontharcos osztagok az 
egész uton nagy lelkesedéssel fogadták és 
virágesőt zúdítottak rájuk. A partokon mind-
két oldalon a magyar frontharcosokkal együtt 
énekelték a magyar dalokat és elénekelték a 
magyar Himnuszt. A szlovákok 50 darab 
magyar nemzetiszínű lobogót kértek és uzo-
kut át is vették. 

A beregszászi költöz-
ködés 

Mátészalka, október 5. A csehek a bereg-
szászi iskolákat és hivatalodat kiürítették, a 
cseh tisztviselők elköltöztek, a Masaryk-ké-
peket elszállították. A rend fenntartására né-
hány csendőr maradt a városban. A lakosság 
huzafias dalokat énekelve várja a magyar 
katonaságot. 

A csehek folytatják 
a kiürítést 

Balassagyarmat, október 5. Velkenyét, Je-
nét. Harruacnt és Darnvát már elhagyta a 
csclr katonaság és a közigazgatás. Badalon 

FRIT/ GERGELY 
mUköszörUs, Mérel-u. 2. (PUspökbazAr 

A c é l á r u k . 

Fodrászéit kek 

összecsomagoltak a cseh fináncok, bezárták a 
laktanya ajtaját, a kulcsot az ajtófélfára 
akasztották és elhagyták a községet. 

Nagyszöllösön már csak 120 főnyi cseh-
szlovák katonaság van, de ezek között egy sern 
cseh; magyarok, szlovákok és rutének. Már 
hozzájuk is elérkezett a hir, hogy a magyar 
katonákat leszerelik. A katonák egyresze 
utasítást vár, másik része már haza is uta-
zott. 

A határon tuli részekről érkező hirek ar-
ról számolnak be, hogy Ruszinszkóbun és 
Szlovákiában rendkiiül nagy az inség; külö-
nösen cukorban és sóban mutatkozik hiány. 
A csehszlovák pénzt seliol sem akarják elfogad-
ni, mindenütt pengőt kérnek. A csehek lesze-
relik a 30—40 év közötti katonaságot. A ne-
héz felszerelésű katonaság a határtól az or-
szág bel jebb eső vidékére vonul vissza. 

Tiszaujlakon a cseh boltosok elszállították 
áruikat az üzletből. Elköltözött a pénzügyi 
biztos. A rádióvevőkészülékeket visszaadták 
tulajdonosaiknak. A magyar községek lakos-
sága élelmiszert gyűjt, hogy legyen mivel fo-
gadni a bevonuló magyar katonaságot. 

Benes lemondott 
Berlin, október 5. A Német TI. jelenti Prá-

gából; B e n e s k ö z t á r s a s á g i e l n ö k 
l e m o h d o t t. 

^Jirovy tábornok-miniszterelnök a prágai 
rádióban este (> órakor közölte a nyilvános-
sággal Benes köztársasági elnök lemondását. 

Páiis, október 5. A Temps írja: Benes el-
nök lemondásával kapcsolatban jól értesült 
fruníia körökben ugy tudják, hogy Benes 
már délelőtt benyújtotta lemondását elnöki 
tisztéiül. A cseh alkotmány értelmében ideig-
lenesen a kormány látja cl az elnöki tiszttel 
járó teendőket. 

Kikerülhetetlen követ-
* kezmény 

Púi is, október 5. Benes lemondása nem 
éilc váratlanul u francia közvéleményt. A 

müncheni megegyezés Óta Parisban egyéb-
ként is számoltak ennek az eshetőségnek o 
bekövetkezésével. 

Mérsékelt politikai körökben hangoztatják, 
hogy Benes lemondása az események kike-
rülhetetlen következménye volt. Benes sze-
mélye egy az azóta összeomlott rendszer és 
diplomáciai irányzat jelképe volt. Remélhető, 
hogy távozása elő fogja mozdítani a közép-
európai helyzet tisztázódását és Csehország 
likvidálásával' összefüggő kényes kérdés 
gyors és kielégítő rendezését. 

Illetékes helyen elismeréssel adóznak Be-
nes személyének és magatartását áldozat-
készségnek tekintik, mindamellett ugy vélik, 
hogy Benes lemondása a legutóbbi nemzet-
közi válság logikus fejleménye. 

Pálisi cseh körökben lehetségesnek tart-
ják, hogy Benes utóda Sirovy tábornok lesz. 

Sirovy rádióbeszéde 
Prága, október 5. S i r o v y tábornok szer-

dán délután rádióbeszédet mondott Benes 
lemondásáról. Mindenekelőtt kijelentette, 
hegy legelső feladata az állam újjáépítése. 

— Egy uj Csehországot fogunk felépíteni 
— mondotta. A kormány loyálisan végre 
akarja hajtani azokut a határozatokat, ame-
lyeket n négy nagy hatalom Münchenben ho-
zott. Külpolitikánk alapelvei világosak — 
folytatta. Burátságos kapcsolatot akarunk 
fenntartani nz egész világgal, különösen pe-
dig szomszédainkkal, mert hu nyugodtan 
akarunk cini, együtt kell dolgozni velük. Még 
mogszükitett terület mellett is lesz helv min-
denki számára. Csupán arra van szükség, 
hogy újjászervezzük magunkat politikai, gaz-
dasági és szociális téren, szükség van tor 
vábbá arra, hogy biztosítsuk tovább a rendet 
és nyugalmat. 

A miniszterelnök ezután bejelentette, hogy 
fl/ok a nép valamennyi elemének támogatá-
sát élvezzék. Elsősorban Szlovákiában és a 
Kárpátalján hatályos decentralizációt hajt-

ják végre. 

— Programunk a következő — folytatta 
—: Kenyeret és munkát mindenkinek. 

— A jövőben három alapelvet kell követ-
nünk. Ezek: munka, rend és fegyelem. 

Néhány másodpercnyi szünet után igy 
folytatta: 

— Azzal a mély fájdalommal, amelyet egy 
volt légionista érezhet, oki közreműködött 
ennek az államnak felépítésében, a legkíno-
sabb feladatot teliesitem most. amikor beje-

lentem, hogy Benes köztársasági elnök le-
mondott hivataláról. Az elnöknek ez az el-
határozása mindnyájunknak olyan fájdalmas 
és minden szó csak halványan adhatná visz-
sza érzelmeinket. Ezután felolvasta azt 

a levelet, 

amelyet B e n e s hozzáintézett. A lemondott 
elnök a következőket irja: 

„Történelmi események alapjában 
megváltoztatták államunk életének és 
fejlődésének feltételeit. Az én részvétem 
ennek az államnak életében olyan volt, 
hogy most kötelességem megkérdezni 
önmagamtól, mit kell tennem uz uj hely-
zetben. Egészen más helyzetben egészen 
más feltételek között választottak engem 
elnökké. Az én helyzetem annyira meg-
változott, hogy ezentúl ittlétem akadálya 
lehet annak a fejlődési folyamatnak, 
amelyhez államunknak alkalmazkodni 
kell, hogy megteremtse maga körül a 
megnyugvást és jóviszonyra, együttmű-
ködésre juthasson szomszédaival. 

Ön most olyan kormányt alakított, 
amely a nyugalom, rend, gazdasági és 
társadalmi újjáépítés kormánya. Hiszem, 
hogy ö n sikerrel felel meg ennek a fel-
adatnak. Ami engem illet, szükségesnek 
tartom, hogy levonjam az események 
következményeit és lemondjak hivata-
lomról." 

Benes rádióbeszédbef* 
okolta meg lemondását 

Prága, október 5. Benes szerdán este a rá-
dióban beszédet mondott. Utalt arra, hogy 
már a müncheni döntés után le akart mon-
dani, de elhatározását elhalasztotta addig, 
mig sikerült szilárdabb, állandó kormány 
megalakítását biztosítani. 

— Mi elmentünk az engedmények leg-
végső határáig a kisebbségi kérdésben —* 
mondotta —, enélkül az európai helyzet ala-
kulásában valósággal súlyos nemzetközi vi-
szály fejlődött volna ki, amelyben katonailag 
kellett volna védelmezni határainkat. Azok 
az áldozatok, amelyeket tőlünk nyomatéko-
san követeltek, aránytalanok és igazságtala-
nok. Meggyőződéses demokrata vagyok, he-
lyesen cselekszem, ha lemondok. Meg kell 
nyitni az utat a cseh állam és nép nyugod-
tabb, zavartalanabb fejlődéséhez az uj miliő-
ben. Ez azt jelenti, hogy ne engedjük el ré-
gi barátainkat. A cseheknek nemzeti államuk 
lesz és mindenekelőtt meg kell egyezni a 
szlovákokkal is, mert ők veszélyben vannak. 
Végül egységre és bátorságra intette a cseh 
népet. 

Sir Róbert Goower 
nyilt levele 

London, október 5. A Manchester Guurdianban 
Sir Róbert G o o w e r nyilt levelet irt, amelyben 
megállapítja, hogy a müncheni egyezmény megfe-
lel az igazság követelményeinek és voltaképen 
loid Itunciinan javasalatait valósítja meg. Lord 
Runciman megállapításai nemcsak a szudétané-
metek, de a csehszlovákiai lengyel és magyar ki-
sebbségek esetérc is egyformán vonatkoznak. 

— A magam részéről — folytatja levelében 
Goower — felelősségem teljes tudatában állítom, 
hogy addig nem lehetséges Európa tartós és békés 
elrendelése, amíg a magyar területek visszaadása 
nem történik meg. Az a tény, hogy a szudétanéme-
tek követelése mögött Németország fegyveres 
ereje áll, nem indokolhatja a megkülönböztetést 
e kisebbség és a lengyel és magyar kisebbsé-
gek között, amely utóbbiaknak követelései leg-
alább is olyan jogosak, mint a szudétanémeteké. 

Sir Róbert G o o w e r az alsóház folyosóján 

nyilatkozott a nemzetközi helyzetről a magyar saj-

tó számára. 

— Ugy s magam, mint általában az alsóház 

tagjai — mondotta —, szilárdul meg vagyunk 

győződve, hogy a csehszlovákiai magyar kisebb-

ségnek ugyanolyan mértékben kell igazságot szol-

gáltatni, mint a szudétanénmteknek. Ezt az elvet 

fogadják el az alsóház összes pártjai és ennek 

megvalósulását követeli a jog, igazság és méltá-

nyosság minden szabálya. 

— Angliában belátják — folytatta —, hogy a 

helyzet Magyarország szempontjából végtelenül 

kényes. Az általánosan elfogadott angol felfogás 

zerint már nagyon közel van az a nap, amelyen 

ofugyarország visszakapja Csehszlovákiától az őt 

megillető teriileteket és az clszakitott magyarok 

visszatérhetnek fajrokonaikhoz, az ilyen módon 

teremtett nagyobb Magyarországhoz. 

Aggodalmak Romá-
niában 

London, október 5. A müncheni egyez-
ményt Romániában aggodalommal fogad-
ták, román körök attól tartanak, hogy a szu-
détanémetek sikereit agitáció követheti a 
német, magyar és bolgár romániai kisebbsé-
gek körében, de román hivatalos körökben 
azt állítják, kielégítik ezeket a kisebbségeket 
külső beavatkozás nélkül. Valószínűnek tart-
ják, hogy a király az európai helyzet tisztu-
lása után a kormányt átalakítja és az uj ro-
mán miniszterelnök erdélyi származású lesz. 
Legtöbben V a j d a-V o j v o d ó t kombinál-

Két ui államtitkár 
Budapest, október 5. A kormányzó a pénz-

ügyminiszter előterjesztésére D o r n e r Au-
rél miniszteri osztályfőnököt és dr. C s í z i k 
Béla miniszteri tanácsost államtitkárrá ki-
nevezte, 
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Háromhatalmi egyezmény a spanyol 
kérdésben ? 

London, október 5. Az Evening Standard 
ezt hiszi, hogy a spanyol kérdésben három-
hatalmi egyezmény van kilátásban. Anglia, 
Franciaország és Olaszország hit szerint 
megegyezést kötött Chamberlain, Duludier 
és Mussolini miniszterelnökök müncheni 
magánbeszélgetésének eredményeképen. A 
várható megállapodás egyik alapintézkedése 
az lenne, hogy rövidesen visszahívják u kül-
földi önkénteseket. 

A spanyol küzdó felektől azonnal megta-
gadnának minden ujabb támogatást, katona-
ság, fegyver és lőszer alakjában. Mussolini 
már kijelentette, hogy hajlandó bizonyos 
számú olusz önkéntest visszahívni, mihelyt a 
francia kormány kötelezi magát arra, hogy 
nem csupán a pirreneusi határt zárja le, ha-
nem megakadályoz mindennemű fegyver-
szállítást is. 

Két részre osztják 
Spanyolországot 

London, október 5. A benemavatkozási 'ér-
tekezlet angol főtitkára, Hemmiugs, a közel-
jövőben Burgosba utazik és valószínűleg fegy-
verszünetet fog javasolni Burgos és Barce-
lona közölt. A béke az a régi terv lenne, 
hogy Spanyolországot két részre osztják. A 
nemzeti Spanyolország előreláthatóan király-
ság lenne, bár a monarchikus államformát 
szűkebb keretek közé szorítanák. Hemniings 
kiküldetéséhez csak Szovjeloroszország nem 
járult hozzá, inig az összes többi balalom el-
érkezettnek látja az időpontot a spanyol 
probléma megoldására. 

Beavatott londoni politikai körökben ugy 
remélik, hogy a spanyol problémán kivül 
gróf Ciano cs a római angol nagykövet meg-
vitatta a Csehországgal szemben támasztolt 
magyar követelések ügyét is. Olasz részről 
továbbra is a legnagyobb nyomatékkal tá -
mogutják a magyar követeléseket. 

Fontos angol-olasz 
tárgyalások 

Róma, október 5. A római angol nagykö-
vet ma délelőtt ujabb megbeszélést folytatott 
gróf C i a n o olasz külügyminiszterrel. Ez a 
tágyalás, amely több, mint egy óra hosszat 
tartott, folytatása volt a keddesti megbeszé-
lésnek. 

ABERUNI 
OlYMPiA'SI 

pernek Belvárosi 
Húrom kiskadeii B c l v d r o ü l M o z i 

CtáUf r t ő k o n 
Vidám történet a tengerészkadellek életéből. Fősz. Róberf 
3 oiing, Tatne.-i Stovürt 1,touol Harr.ymore. 5, 7, 0 

A kéilelkli ember K o r z ó M r a i 
( alitörtök, péntek 
Egy elvetemült gyilkos kellőé élelo. főszerepben RAIUU 

1' KR'tE Bt.ANCAR 

Politikai körökben az a vélemény, Hogy 
ezek a megbeszélések hamarosan a Nagy-
britannia és Olaszország közötti viszony 
megjavítására vezetnek. Már a félhivatalos 
sajtó cs Mussolini is célzást tett az angol-
olasz viszony szivélyességére. Mindazonál-
tal nem szabad elfeledni, hogy a húsvéti 
megegyezés életbeléptetése olyan körülmé-
nyek függvénye, amely rnost még mint szi-
vélyesség nyíltan nyilatkozik meg. A leg-
utóbbi események, főleg Mussolini békéltető 
tevékenysége. Münchenben, érzékenyen mó-
dosították a politikai körülményeket. Ennek 
alapján jól értesült körökben azt hiszik, hogy 

Anglia és Olaszország rövidesen megtalálják 
azt a formulát, amely lehetővé teszi az an-
gol- ol asz megegyezés hatálybalépése folya-
matának egyszerűsítését. Azonnali következ-
mény lenne, hogy Londoh elismeri az afri-
kai olasz hódítást, 

A római magyar kövei 
Cianonál 

Róma, október 5. Báró V i 11 á n i Frigyes, 
kvirináli magyar követ délelőtt felkereste 
gróf C i a n o külügyminisztert és beszélge-
tést folytatott vele. A kvirináli követ a nap 
folyamán megbeszélést folytatott D 1 u g o -
s z o w s z k i római lengyel nagykövettel és 
találkozott Chalkovszky volt római cseh kö-
vettel, Csehország uj külügyminiszterével. 

Teljes autonómiát követelnek a szlovákok 
Prága, október 5. K szlovák néppórt dön- | den kereskedelmi miniszterré neveztek ki. 

tését feszült éideklődés előzi meg. A kor-
mány és a párt között még nem jött létre a 
megegyezés, sőt a helyzet romlására mutat 
az a körülmény, hogy Czernák miniszter tün-
tetőleg lemondott. A szlovák ifjúság Rózsa-
hegyen tüntetést rendezett a párt követelé-
seinek teljesítése erdekében. 

K a i v a s tárcunélküli miniszter, akit ked-

T i s ó h o z utazott, hogy az utolsó pillanat-
ban még egyszer tárgyaljon vele. Prágában 
ária számítanak, hogy a néppárt végleges kö-
vetelésként ki fogja mondani, hogy autonó-
miát követel, külön parlamenttel Szlovákia 
részére. Lehetséges az is, hogy u szlovák 
képviselők tüntetésül a szlovák parlament 
mellett lemondanak prágai mandátumukról 

Az árkormánybiztos 
szeptember 17-iki árakat 

kívánja rögzíteni 
(A Délmagyarország munkatársától.') Meg-

írta u Délmagyaroiszág, hogy Laki Dezső ár-
kormánybiztos kiküldötte megjelent Szege-

den, hogy a szegedi törvényhatóság területén 
az elsőrendű közszükségleti áruk eladási árát 
ellenőrizze és megállapítsa. Az árkormánybiz-
tos kiküldötte már megkezdte hivatásos te-
vékenységét és mint tegnapi számunkban 
már hírt adtunk róla, legelső leendői közé az 
fog tartozni, hogy kereskedőkből, iparosok-
ból. termelőkből és fogyasztókból véleménye-
ző bizottságot fog összeállítani, nmeivel min-
den jelentősebb kérdésben meg kiván hall-
gatni. 

Az első híradások ugy szóltak, hogy az ár-
kormánybiztos a szeptember '27-i árakat kí-
vánja rögzíteni s az elsőrendű közszükség-
leti cikkek mai árát arra a nívóra akarja 
visszaszorítani, amelyen szeptember 27-01) 
volt. Az árkormánybiztos helyetlesétől nyert 
értesülés alapján azonban meg kell állapita-
nunk, hogy az árkormánybiztos nem n szep-
tember 27-i, hanem a szeptember 17-i árni-
vóra kivánja leszólítani nz árakat, miután a 
háborús nyugtalanság szeptember második 
felében liaíott ösztönzően az áralakulásra s a 
gazdasági feltételek nélkül is emelte ebben az 
időben az elsőrendű közszükségleti cikkek 
árát. Az árkorinánybizlosnak tehát az a tö-
rekvése. hogy az elsőrendű közszükségleti 
cikkek ára ne legyen magasabb, mint amilyen 
az szeptember 17-e előtt volt. 

A fogyasztók a legnagyobb érdeklődéssel 
néznek az árkormánybiztosság szegedi tevé-
kenységének eredménye elé. 

Az árrevizor hivatalos helyisége a kereske-
delmi és iparkamarában yan, almi szerdán 
megkezdte a hentesek és nagyvágók árainak 
felülvizsgálását. 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara 
az alábbi körlevelet intézte a kerületébe tar-
tozó ipartestületekhez és kereskedelmi testü-
letekhez: „Az utóbbi hetekben tapasztalható 
volt, bogv egyes cikkek áraiban jelentős 
áremelkedések mutatkoztak, amelyek gazda-
sági okokkal nem mindenkor voltak alátá-
maszthatók. Ezek az okok arra késztették az 
árkormánybiztosságot, lmgy az egyes keres-
kedelmi és iparkamarák székhelyén revizori 
kirendeltséget állítson fel. A szegedi keres-
kedelmi és iparkamara székhelyén dr. Ádám 
Béla főrevizor a mai nappal megkezdte mű-
ködései és vizsgálatait elsősorban az élelmi-

szerárak alakulására, de ezenkívül az összes 
szükségleti cikkek áraira kiterjeszti. A töreki 
vés az, hogy a szeptember 17-1 indokolt ár-
uivóra szoríttassanak vissza az összes cikkeié 
árai. A főrevizor tapasztalatai alapján a visz-
szaélőkkel szemben az árdrágításról szóló 1920. 
XV. t. c. alapján megtorló intézkedéseket is 
lesz folyamaiba és feljelentéseit a kir. ügyész-
séghez juttatja. Amikor fentiekre az érdekelt-
ség figyelmét nyomatékosan van szerencsénk" 
fclliivni, meg vagvunk győződve arról, hegy-
ezi a közérdekből kétségkívül szükséges intéz-
kedést az érdekeltség annál is inkább IIICÍÍ-
nvugvással fogadhatia, mert a mostani idők 
esetleges visszaélői ellen való védekezés egye-
temes nemzeti érdeket képez." 

Betiltottak 
egy nyilaslapot 

Budapest, október 5. Á belügyminiszter 
Bornemisza Gábor felelős szerkesztésében és 
Meskó Zoltán kiadásában Bulapesten megje-
lenő és a Centrum kiadóvállalat nyomdájá-
ban előállított ,.1'csli Újság" politikai napilap 
további megjelenését és terjesztését betiltotta. 

Az idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 

órakor. I d ő j ó s l a t : Déli, délnyugati 

szél, több helyen, főleg délnyugaton eső, 

a hőmérséklet alig változik. 

•••a 
M A P R E M I E R 

a Széchenyi Moziban 
Csütörtöktől 5, 7, 9. A legnagyobb magyar filmsiker 

ERI 
Főszereplőik: Dayka Margit, Mély Gcrö, Ilámo-
ry Imre, Vaszary Piri, Góth Sándor, Gózon, 

Kiss Manyi, stb. 
A kiilsö felvételeket Newyorkban és a ..Sa-

turnia" óceánjárón készítettek. 

MA P R E M I E R ! 
Kisérőmiisop : .Csacska Halacska", szines trükkfilm 
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Az asszony és a rendőrök 
Kéthónapl fogházra ítélték az asszonyt, aki neki 

támadt a rendöröknek 
(Á Délmagy&rorezág munkatársától.) Kövá-

r y József rendőrfőtörzsőrmester február 28-án 

éjszaka hangosan zotkogó 'asszonyra lett figyel-

mes a Tisza partján. Az asszony többszöri kérdé-

sére nem akart válaszolni, öngyilkossággal fe-

nyegetőzött, később a rendőr hosszas unszolására 

elmondotta, hogy K o m l ó s ! Sándor asztalos 

felesége. Férje után ment az egyik Zárda-uccai 

kocsmába, ahol megverték. Kőváry ezután B u s a 

I. János őrszernes rendőrrel és az asszonnyal 

együtt elment a kocsmába, ahol kiderült, hogy a 

siró asszony hangos botrányt rendezett ott, mert 

férjének nem adtak hitelbe bort. Leszidta a kocs-

márost, leírhatatlan szavakkal illette annak fele-

ségét, végül is eltávolították az ivóból. A rend-

örök a kapott felvilágosítás után elmentek és 

utasították Komlós! Sándornét, hogy menjen ha-

za. 

Éjfé.V felé beállitott az őrszobára az asszony 

bekötött fejű ferjével és kis leányával. Panaszt 

akartak tenni. Kőváry főtörzsőrmester már hoz-

záfogott a panasz felvételéhez, amikor az asszony 

hisztériás rohamot kapott, tombolva követelte, 

hogy hallgassák meg. 

— Magát már meghallgattuk — csititotta Kő-

váry —, menjen szépen ki az uccára, olt várja 

meg az urát. 

| A szó azonban nem használt, mire Kőváry fel-

. állt, karonfogta és ki akarta vezetni az őrszobá-

I ból. Az asszony ellenszegült és pofonütötte a rend-

őrfőtörzsőrmestert, majd leütötte a sapkáját. Va-

lahogy aztán kikerült az őrszobából. 

— Nincs igazság! Láttam a kocsmában a kulcs-

lyukon át, hogy Faragóné megvesztegette a rend-

őrt! Én is fizetek nektek kettő, akár négy deci 

bortj Ti piszok rendőrök! — kiáltotta magán kí-

vül 

Nagy csődület támadt az őrszoba környékén, 

a rendőröknek erélyesen kellett fellépniök, hogy 

a rendet helyreállítsák. 

A Komlósi házaspár másnap elment a kapi-

tányságra, ahol feljelentették a rendőröket. A 

rendörök ezzel szemben teFVlentést tettek Komlósi 

Sándorné ellen hatósági közeg elleni erőszak és 

rágalmazás címén. 

Szerdán vonta felelősségre a szegedi törvény-

szék, amely előtt Komlósiné mindent tagadott, 

mig a rendőrök, valamint F a r a g ó Istvánné ter-

helő vallomást tettek. Kőváry főtörzsőrmester és 

Busa I. János rendőr megesketése után 8 biróság 

bűnösnek mondotta ki Komlósinét a terhére rótt 

cselekményekben és két hónapi fogházra Ítélte. Az 

ítélet nem jogerős. 

1 interpelláció és 12 indítvány 
a szombati közgyűlés előtt 

Rövid költségvetési vitát várnak - Feltűnést keltő javaslat 
a férjes és nyugdíjas tisztviselők elbocsájtására 

(A Déhnagyarország munkatársától.) 'A 
szombaton kezdődő októberi közevülés tárgy-
sorozatán egy interpelláció és tizenkét indít-
vány van. 

Az itidilványok között van egy politikai 
Természetű is, amely uccát, vagy teret akar 
elnevezni Mussolinii öl. Egész bizonyos, hogy 
ebben a rögtönzött formájában a közgyüiés 
az indítványt nem fogja elfogadni. Igen he-
lyes indítványt nyújtott be ugyanis ebben az 
ügyben S h v o y Kálmán. Eszerint az indít-
vány szeijnt szakítani kell azzal a rend-
szertelenséggel, hogy uccákat, tereket neveze-
tes férfiakról cgy-e^y indítvány kapcsán ne-
veznek el. Shvov Kálmán azt Inditvánvozza, 
liogv alakítson a közgyűlés ötös bizottságot s 
ez a bizottság tegyen javaslatot arra nézve, 
hogy a város kikről akar teret, vagy uccát 
elnevezni. 

B e c s c y László a zöldhitel ügyében nyúj-
tott be indítványt. Nagy port fog felverni 
u r c s z István indítványa. Azt a javaslatot 
teszi ugyanis, hogy 

inond ja ki a közgyűlés a férjes és 
nyugdíjas tisztviselők elbocsátását 

Dr. K e r t é s z Béla aziránt tesz indít-
ványt, hogy kérje a közgyűlés a pénzügymi-
nisztertől a házadómentesség kiterjesztését, a 
belügyminisztertől pedig azt, hogy az inség-
járulékot mérsékelje. K i s s Bálint az ebtar-
tási szabályrendelet módosításról tesz javas-
latot-. Az évi 25 pengő kutyaadót akarja le-
szállítani. N é m e t József a fuvarátalánvoU 
felemelését indítványozza. P a p p József köz-
világítást akar Röszkére. S z e n t k ú t ! Vik-
tor az ítélőtábla épületére eey emeletel akar 
építtetni. Elmondja Szentkuti az indítványá-
ban, bogy a város fapénzt, csizmaátalányl 
/'izet, viszont az indítványozó szerint az ilyen 
módon elköltött összegekkel amortizálni le-
helne az épületnagyobbilás költségeit. 

S h v o v Kálmán azt indítványozza, hogy 

a hidvámot 1939-ben ne mérsé-
kelje a város 

további 10 százalékkal, amivel szemben az 
tijszegedieknek adjon állandó vámmentessé-
get biztosító igazolványt. Dr. T ó t h Imre 

annak érdekében adott be indítványt, bogy 
I emeljék fel a havidíjas tanerők illetményeit. 

Interpelláció egy kerül a közgyűlés elé. Az 
I interpelláló az élelmicikkek áremelkedése 

miatt intéz kérdéseket a polgármesterhez, aki 
természetesen azt fogja válaszolni, hogy épp 
ma kezdte meg működését az árkormánvbiz-
fos. 

i * . . . . 
A közgyűlésnek az interpellációkon és in-

dítványokon kivül 59 pontja van. A belügy-
miniszter megköszöni a közgyűlés üdvözlését. 
Zala vármegye országos feliratban kéri 

a cigánykérdés 

rendezését és Szegedhez fordul csatlakozásért. 
A város jövő évi 

költségelőirányzatát 

a jelek szerint rövid vita és kevés módosítás 
után fogják elfogadni. Tárgyalják a közkór-
ház jövő évi költségvetését és huszonhat elő-
terjesztés várja póthitel megszavazását. 

* 

A kisgyűlés pénteken délután tart ülést és 
készíti elő a közgyűlést. 

ndófelszó!amlási 
tárgyalások 

'A szegedi I I I . ezátnu adófelszölamlási bizott-
ság 

október 7-én 

a következő tételeket tárgyalja: 
Ifj. Kiss Sándor Kormányos-ucea 16, ifj. Mol-

nár Mihálync Szekeres-ucca 8, Zádory Irén Bol-
dogasszony-sugárut 19, Kovács Károlyné szijl. 
ördög Etelka Móra-ucca 35, Selmeczy Arpádné és 
ifj. Csaba Lajos Kormányos-ucca 3. cs Mikszáth 
Kálmáo-ucca 4, Cser Erzsébet Petőfi Sándor-su-
gárut -16, Nacsa János Szentháromság-ucca 32, 
I'elcz Arturnc Szentháromság-ucca 47, id. Takó 
Andrásnc Faragó-ucca 18, Kiss Dezső Berlini-
körut 17, dr. Szabó Kálmánné Hattyas-sor 2, Szűcs 
Ferencné Alföldi-ucca 15, Berényi-Árpád Iterlini-
körut 34. Babiczkv András Katona-ucca 35. 

Nem kell a városnak 
több világító reklám-

torony 
A polgármester nem íeljesiti 

a vállalkozó kívánságát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Egy 
budapesti vállalkozó azzal az ajánlattal for-
dult a város hatóságához, hogy 20 világitó-
reklámtornyot állit fel a városban, a város 
adjon részére köztérhasználati engedélyt. 

A közgyűlést előkészítő referáló ülésen is-
mertették a vállalkozó beadványát, amely 
szerint a 20 világító torony ucoajelzésekre is 
szolgálna s reklámhirdetéseket is lehetne 
rajta elhelyezni. A polgármesternek azonban, 
mint a referáló ülésen mondta, már 
az eddigi világító oszlopok se nagyon tetsze-
nek s ugy látja, hogy a városiasság képét 
nem nagyon emelik a meglévő világítási osz-
lopok. Ezért azt fogia javasolni a közgyűlés-
nek, hogy utasítsa el a vállalkozót ajánlatá-
val. Ha a kisgyűlés el fogja fogadni a pol-
gármesteri előterjesztést, akkor a világától 
reklámoszlopok száma a közeljövőben nem 
fog Szegeden emelkedni. 

—oO»— 

3 pengőért — 3 hónap 
(A Délmagyarország munkatársától). Maróthy] 

Antal dorozsmai vendéglős és kereskedő 1937 

decemberében megkérte M o l n á r Mihály nap-

számost, hogy L i p p a y Imre szegedi fakeres-

kedőtöl vigyen neki mintegy harminc szál desz-

kát. Molnár a megbízatásnak eleget tett, a vá-

sárolt áruért kifizetett harminchat pengőt és aa 

árut számlával együtt átadta Maróthynak. Aki 

kifizette a 36 pengőt és három pengő szállítási 

költséget. Néhány nap múlva arra a meggyőző-

désre jutott, hogy a napszámos becsapta őt, a 

számla ugyanis már nem harminchat, hanem 

harminckilenc pengőről szólott. Állítólag Molnár 

javította ki. Szaladt a csendörségre é$ feljelentést 

tett ellene csalásért és magánokirat hamisításért. 

A kár összege mindössze három pengő. Molnár 

a csendőrségen 'azt vallotta, hogy a javítást a 

vendéglős csinálta, aki megharagudott reá, hogy 

a fuvart nem szívességből, hanem pénzért tette. 

A kedden megtartott tárgyaláson a napszámos 

megmaradt állítása mellett és védője kérte Írás-

szakértő meghallgatását, amit a biróság elulve-

tőit és rövid tanácskozás után három pengős kü-

lönbözet miatt három hónapi fogházra és mel-

lékbüntetésképen ötven pengő pénzbüntetésre Ítél-

te. Az ítélet nem jogerős. 

mOlVPfO tovsís. 
A kereskedők is tüntetnek 
a Felvidék visszacsatolása 

mellett 

Tekintetes Szerkesztőségi Mivel Sze-
ged vároSa még nem vehette ki részét a 
Felvidék melletti tüntetésből, tisztelet-
tel kérjük a kereskedőket, hogy üzletei-
ket október 6-án fél 1 helyett II órakor 
zárják. Igy az ifjúság és az egyesületek 
mellett nemcsak a kereskedők, hanem 
sokszáz alkalmazott is részt vehetne az 
Orszégzászlóhoz induló menetben és 
egy szívvel, egy lélekkel az egész város 
lukossága" tudna emlékezni az aradig ti-
zenháromra és egyben tüntetni a Felvi-
dék visszacsatolása mellett. 

Minden magyar embernek ez a hő 
óhaja, de impozáns külsővel kellene ki-
fejezésre juttatni. 

, Fáradozásukért hálás köszönet, tisz-
telettel: Több szegedi kereskedő. 
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100.000 pengőt kap a város 
légvédelmi célokra 

A honvédelmi minisztérium leiraía 

(A Délmagyarország munkatársától.) Leirat 
érkezett a város polgármesteréhez a honvé-
delmi minisztériumtól, amelyben értesiti a 
város törvényhatóságát, hogy légvédelmi cé-
lokra 100.000 pengőt bocsát a város rendelke-
zésére. 

A szűkszavú leirat nem ad tájékoztatást a 
város hatoságának, hogy ez a rendelkezésre 
bocsátott összeg kölcsönként jut-e a városhoz, 
vagy pedijr a honvédelmi minisztérium részt 
akar-e vállalni vele a város igen jelentős lég-
védelmi kiadásaiban. A learat szavaiból a n a 
lehetne következtetni, hogy a honvédelmi mi-
nisztérium kölcsönként küldi meg ezt a pénzt, 
amit árinál nagyobb örömmel fogadna a vá-
ros, mert a kincstár és a város viszonyában 
az utóbbi időkben alig lehetett olyan esetlel 
találkozni, amikor- a kincstár adott és a vá-

ros kaphatott. Lehetséges az is, hogy miután 
a város jövő évre 100.000 pengőt kiván lég-
védelmi célokra fordítani, ez az összeg a vá-
ros légvédelmi kiadása első részletének fede-
zete volna s a honvédelmi minisztérium talán 
csak ennek a- 100.000 pengőnek a légvédelmi 
célokra való sürgős elköltését k ívánja bizto-
sítani s a további fedezet ebben az esetben 
csak azt a célt szolgálná, hogy a város meg-
adhassa a honvédelmi minisztériumnak azt 
a 100.000 pengőt, amit a minisztérium a vá-
ros légvédelmi célja költségeire előlegként 
folyósított. 

A városházán azt remélik, hogy későbbi 
rendelkezések el fogják oszlatni ezt a ho-
mályt, ami egyelőre a város számára várat-
lanul juttatott 100.000 pengőt körülveszi. 

Október 6. 
Szeged csütörtökön kegyeletes ünnepség-

gel áldozik az aradi vértanuk emlékének. A z 

ünnepség délelőtt 11 órakor kezdődik az Or-

szágzászló előtt az egyetemi és a főiskolai 

i f júság rendezésében. A gyászünnepélyt a 

Hiszekegy vezeti be, amelyet Kertész Lajos 

vezényletével az Egyetemi Énekkar ad elő. 

Ezután F e 1 b e r t Béla ünnepi beszédet 

mond , A d o r j á n Tibor szaval, ezt követő-

leg S z a b ó Béla főiskolai hal lgató beszédet 

mond . A z ünnepséget a Himnusz fejezi be-

A z egyes hitfelekezetek templomaiban dél-

előtt l O órakor gyászistentiszteletek lesznek. 

A rendezőség felhívja a város egyházi és ka-

tonai, valamint polgári hatóságait , a közön-

séget, a kőz- és magánhivatalokat , a társa-

dalmi egyesületeket, hogy az Országzászló 

előtt megrendezendő ünnepségen diszzász-

lók alatt jelenjen meg. 

Az aradi tizenhárom vértanú emlékezetére a. 
református templomban alkalmi istentiszteletet 
tartanak, amelyre a katonai és a polgári hatósá-
gok is meghívást kaptak. Az istentisztelet délelőtt 
10 órakor kezdődik, délelőtt 9 órakor az ifjúság 
számára lesz emlékistentisztelet. 

— Imecs főispán a Gömbös-emlékünncpsé-
gen. Dr. vitéz I m e c s György főispán csü-
törtökön reggel Budapestre utazik és délelőtt 
meg-jelenik a Kerepes-uti temetőben Gömbös 
Gyula síremlékénél rendezendő emlékünnep-
ségen. A főispán távollétében a csütörtöki fo-
gadások elmaradnak. 

Dr. Tonelli Sándor olaszországi tannlmány-

iitja. Dr. T o n e l l i Sándor, a szegedi kereske-

delmi és iparkamara főtitkára a kereskedelem-

ügyi miniszter megbízásából több heti tanulmány-

utra Olaszországba utazott, ahol a tervezett ér-

dekképviseleti reformmal kapcsolatban a közgaz-

dasági szervezeteket fogja tanulmányozni. Távol-

iéle alatt a kamara irodáját dr. L a n d e s b e r g 

Jenő dr. ügyvezető titkár vezeti. 

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete 10-én, hétfőn dél-
ulán 6 órakor vetített képek kíséretében szabad-
egyetemi előadást tart. Előad dr. K o g u t o -
w i c z Károly egyetemi tanár „A Felvidék ma-
gyarsága" címmel. Belépés díjtalan. Az előadást 
az auditórium maximumban tartják meg. 

— özv. Pick Márkné temetésére külön villa-
moskocsik indulnak 11 órakor a Dugonics-térről. 

— A bélben keletkező mérgek által okozott 
rosszullétnél egy-két pohár természetes „Ferenc 
József" keserűvíz, gyors cs alapos bélkiiiritö ha-
tásánál fogva, gyakran a legjobb szolgálatol te-
szi. Kérdezze meg orvosát. 

A szegedi állatvásár. Az oklóber 19-i 
szegedi állalvásárt a fellépő ragályos járvány 
ellenére meg fogják tartani. A vásárra azon-
ban a járványra való tekintettel hasított kör-
mű állatokat felhajtani nem szabad. 

Olvat p u p l l n o k b ö l kész í tünk 
e r e d e t i ango l m o d e l után ki-
fogásta lan s z a b á s ú url Ingekot 
L a r n p e l é s H e g y i 

— A Magyarok Nagyasszonya. Szent István^ 

megdicsőülésének évfordulójával kapcsolatban 

ebben az évben ünnepeljük ónnak a nagyfontos-

ságú eseménynek is kilencszázadik évfordulóját, 

hogy első királyunk hazánkat a Boldogságos Szűz 

oltalma alá helyezte. Ebből az alkalomból a ma-

gyar katolikus egyház ezévben fokozottabb fény-

nyel kívánja megünnepelni Magyarok Nagyasz-

szonyának ünnepével ezt a tényt. A Magyarok 

Nagyasszonya ünnepén, október 9-cn 10 órakor 

ünnepélyes szentmise lesz a fogadalmi templom-

ban, melyre a belvárosi plébánia meghivta Sze-

ged összes hivatalait és intézményeit. 

— Egy hónapi fogházra Ítélték, mert vigyázat-
tanul felhajtott a. sínekre. Gondatlanságból el-
követett közveszélyes rongálás vétsége miatt ült 
szerdán a vádlottak padján G e r a József har-
mincnyolc esztendős kocsis. A vádirat szerint 
március 8-an az Apátfalva-kitérőnél sebesen fel-
hajtott a vasúti sínekre, nem vette figyelembe a 
közeledő személyvonat sipjelzését. A mozdony el-
ütötte kocsiját, dc sem emberben, sem állatban 
nem telt kárt. A kocsi összetörött és a mozdony 
is megrongálódott. A Máv. kárát harminc pen-
gőben állapította meg. Gera azzal védekezett, 
hogv oly nagy szél volt. hogv nem hallotta a síp-
jelzéseket. Ezt elismerte N o v a k Béla moz-
donyvezető is, de utalt arra, hogy az átjáró előtt 
figyelmeztető tábla van, de meg látta azt is, 
hogy G'era nem figyelt arra, hogy jön-e. vonat. 
Gera és Nóvák vallomásával a bíróság a bizo-
nyítást befejezettnek látta és Gerát a vádirat ér-
telmében egy hónapi fogházra Ítélte, az ítélet 
végrehajtását azonban hároin évi nróbaidőrc fel-
függesztette. • 

A Felvidék Őzen 
A Csallóköz, Pozsony, Komárom, Kassa és <n 

többi felvidéki város formailag még cseh uralom 

alalt vaD, de a kiürítés már megkezdődött és a 
magyarság már felkészült a jövőre. Mindenütt 

számolnak már a magyar Felvidék gyors vissza-

csatolásával és már keresik a régi és elszakít-

hatatlan összeköttetést velünk. Több szegedi cég 

a közelmúlt napokban levelet kapott, amelynek, 

szövegét érdemesnek tartjuk közölni: 

Tiszteletid van szerencsénk t. Cimet megke-

resni — irták —, hogy a most felszabaduló csalló-

közi rész és Párkánynána, Dunaszerdahely, stb. 

községekre, beleértve természetesen Komárom vá-

rosát is, készítményeinek oltani képviseletével 

megbízni szíveskedjék. Mint felvidékiek, kiknek 

még a mullból is megvolt a kellő összekötteté-

sünk, e/t most hatványozóon kivánnánk t. Cim ér-

dekében felhasználni. — Vállalatunk közvetlenül a 

megszálló csapatok ulán átmegy Komáomba, hol 

kijelölt helységünk is van". 

Mielőbbi eredményes munkát, sok magyar képvi-

seletet és még több sikert kívánunk a felszabadu-

lásra türelmetlenül váró felvidéki magyar keres-

kedőinknek. 

Minden c s ü t ö r t ö k este 
parázson süti FLEKKEN és lángos 

a Baross ÉlleremDen ma 
Légoltalmi közlemények 

Szeged belterületét öt légoltalmi kerületre osz-
tották, amely kerületek légoltalmi parancsnokává 
derzsenyei dr. L é v a y Ferencet nevezte ki. 

Az I. belvárosi légoltalmi körzet területe a 
pénzügyi palotától a Kossuth-ucca, Szent István-
tér, Csongrádi-sugárut, a Párisi-, Londoni-, Ber-
lini- és Bécsi-körutak, valamint a Tiszapart ál-
tal határolt városrész. A légoltalmi körzet irodá-
ja Széchenyi-tér 9., I. emelet 9. szám alatt van, hi-
vatalos órák délután 4 órától tí óráig. A körzet) 
lakói, alkörzetparancsnokai és a házlégoltalmi 
parancsnokok részére sorozatos előadásokat tar-
tanak a Szegedi Gazdasági Egyesület (Széchenyi* 
tér 9) . 

— A" szegedi Rákóczi Egylet zarándoklás* 

Kassára. A Szegedi Rákóczi Egyesüelt L a n t o s 

Béla elnökletével ma este rendezte meg október 

6-i vacsoráját. A Rákóczi Egyesület 30 évvel ez-

előtt alakult Szegeden, tevékenységének első lát-< 

ható jele a Gizella-téri Rákóczi-lovasszobor fel-

állítása volt. Az egyesület vacsoráján elhatároz-

ta, hogy már most megkezdi a szervezési mun-

kát arra, hogy a szegediek Rákóczi-zászló alatt 

különvonaton vonuljanak fel Kassára, a nagy fe-

jedelem sírjához, amint azt a körülmények lehe-

tővé teszik. 

— Frontharcos közlemények'. 'Az Országos 
Frontharcos Szövetsg szegedi főcsoportjának el-
nöksége ezúton mond köszönetet azon bajtársai-
nak, akik pénzadományaikkal lehetővé kívánták 
tenni, hogy a szegénysorsu bajtársak' minél na-
gyobb számban résztvehessenek az október 9-érc 
tervezett országos frontharcos találkozón. Az or-
szágos találkozó elmaradása folytán a főcsoport 
elnöksége a befolyt pénzadományokat a főcsoporté 
segélyalapjára bevételezte. Tfa az adakozó baj-j 
társak között van olyan, aki adományát visszi-i 
kívánja, ugy azt a főcsoport pénztárnokánál (Götz-
József. Magyar-Olasz Bank, Kárász-ucca) a hiva-
talos órák alatt visszakaphatja. — Az Országos 
Frontharcos Szövetség 'szegedi födsoportlja 30) 
pengőt adoniánvozoft a „Hort.hv Miklós Renfllő-
alapra". — A főcsoport kötelékébe tartozó körzej 
fek oftóber 9-én, a szokásos összejöveteli helyei-] 
ken kötelező bajtársi összejöveteleket tartanak":] 
T. körzet 6, II. körzet 5. I I I . körzet 8. TV. körzet) 
1. V. körzet 5, VI. körzet '4, VTT. körzet 19. Telepi, 
körzet 4, újszeged! förzet 4 órakor. Tekintetted 
a megbeszélésre kerülő figv fonlosságára. köte-
lesség. hogv a frontharcosok körzeteik összejöve-
telén valamennyien megielenjenek. 

Bundáját, szőrméiét 
legújabb divat szerint alakíttatni akarja, fordul-1, 

jon bizalommal 
^ mm m m •• •• •!» 

/uBi György szűcshöz 
Vidra ucca 6. Minden szakmába vágó munkát 

pontosan, jutányosán vcgezl 
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PÁRISI NAGY ARUHAZ RT. 
S Z I O I D , CSBKONICS é s KISS UCCA SAROK 

Felszerelési cikkek 
Bakancs szeg 30 drb —08 
Borotválkozó stift 2 drb —.10 
Bekenő kefe —.12 
Börzsir 1 doboz —l-l 
Ruhakefe —14 
Gömbölyű hajkefe —14 
Borotva szappan kocka, vagy rud alakú —14 
Vluminjqm borotva tál —.14 
Asztali tükör fém kerettel —14 
Köröm kefe 3 soros —.16 
Sárkefe —18 
Fanyelű fogkefe —18 
Borotva timsó —.18 
Cipő fénymáz 2 doboz —.18 
Bakancs fcnycsitö keffc —20 
Mosókefe — 20 
Súroló kefe — 20 
Fogkrém 1 tubus —20 
Bakancs fűző 2 pár —.24 
Celluloid fogkefe tarló —24 
Asztali tükör cell. kerettel —38 
önborotva készlet 1 pengével —4S 

A szegedi egyelem 
hallgatóinak létszáma 

Dr. Erek.y István, a szegedi egyelem rek-
tora közli az alábbi sorokat: a 

— Néhány napilap szeptember 30-i és ok-
tóber 1-i számában cikk jelent nreg a szegedi 
Fgvctem hallgatóinak létszámáról. Minthogy 
Minek a cikknek az adatai nem az egyelem 
irra illetékes szerveitől származnak, felkér-
lek bennünket annak közlésére, hogy az em-
lített cikkben foglalt adatok a valóságnak 
nem jelelnek meg. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Vérfiak: 1 kovács, 
2 késes, köszörűs, 1 villanyszerelő, 1 asztalos, 3 
kádár, 3 bognár, 7 szabó, 1 borbély, 10 cipész, 1 
oukrász. 100 répakitermelő. 2 napszámosfiú, 1 
bazmosterpér, a férj kocsisnak külön fizetéssel, 
a feleség takarítónőnek külön fizetéssel. 1 füszer-
kvreskcdÖsegéd csomagoláshoz. 2 kocsis. 1 fuva-
roskocsis lakással és 60 pengő fizetéssel. 3 kifu-
tófiú, 2 nőtlen gazdasági mindenes. 3 tchénpász-
torgyerek. Nők: S hölgyfodrásznö, 1 leányka cso-
magolásra. 1 kifutóleány, 2 rendes megjelenésű 
szobaleány. 

— A SZEGEDI PIAC ARAI. A szerdai heti-
cra állatfelhajtás zárlat miatt nem volt. 

Arak a következőképen alakultak üns. Marhahús 
1 rendű tilója 1.60—1.80. 11. rendű 1 10—1.60, 111. 
rendű 120—160, borjú comb 2.40—260, eleje 1.60 
—240, pörkölinelc 1.40—180, serléskaraj 2 pengő, 
romb kilója 1.80, oldalas 1.50 pengő, zsir-
•z donna 1.70-1.90, háj 180-1.90, zsir 1.20 
1 90 pengő. Baromfi. Csirke rántani való párja 
1 <60—2.30, kilója 1.20—1 40, nagyobb párja 1 80— 
1 10, kilója 1.05—1.20, lyuk párja 3—5.50, kilója 
I—1.1P, sovány kacsa párja 200—420, hízott 
kilója 1.05—120. sovány lud párja 3.50—7.50, hizolt 
1(05—125*. tojás 1 10—1.80. Gyümölcs. Alma nyári 
é'dcs kilója 30-60, savanyu kilója 21-60, léli 
nemesfajta szép kilója '40—80, nemcsfijta 
szép 10—80, közönséges 16—10, őszibarack nagy-
s'zemü 80—1.20, aprószemü 40—60, körte szép 60 
—90, közönséges 30—50, szilva besztercei 31—56, 
saőlő csemege 20—60. kevert 12—20. dió uj 
héjas kilója 70—100, pengő. Zöldség. Borsó Zöld 
hüvelyes ' kilója 20-45, fejlett literje 50—80, 
zöldbab kilója 10—18, burgonya nyári rózsa 9—13, 
őszi rózsa 8—12. Gülbaba 9—13, oltott ró-
zsa 9—13, takarmánynak való 5—7, vöröshagy-
ma 8—12, fokhagyma 16—30, petrezselyem kilója 
8—14. sárgarépa 6—12. vöröscékla kilója 8—12, 
vöröskáposzta 10—16, zeller darabja 2—10. fejes-
káposztj kilója 3—6, kelkáposzta 6—14, karfiol 
darabja 10—60, téli karaláb kilója 6—10. tök főz-
ni való 3—5, paradicsom 8—14, ugorka nagy 6 -
10, apró 20—30, zöldpaprika apró hegyes 10 da-
rab 4—6, tölteni 8—11. torma kilója 30-70, spe-
nót 10—16, sóska 15—25. zöld kukorica csöve 2—5, 
fflzéres piprikn uj füzérje 1.20-3.80 P. Gabona. 
Ttuza 19.80 .2060. rozs 11.50 15.00. árpa 17.00, 
tengeri uj csöves 86o—9 tO. uj szemes 13—11 P. 
7ah 17—17.70. Takarmány Rétiszéna mázsája 1 "0 
—5.50. lucerna 8—9.50. alomszalma 180—2. leng?-
rifc-ár kévéje 5—6 fillér. 

— Elrontott gyomornál és az ezzel összefüggő 
bélzavurok, felfuvódús, émelygés, homlokfájás, 
láz, hányás, hasmenés vagy székszorulás esetei-
ben már egy pohár természetes „Ferenc József" 
keserüviz is igen gyorsan, biztosan és kelleme-
sen tisztítja ki az emésztés uljait. Kérdezze meg 
orvosát. 

— Krep de sehin esőkabátok minden szinbeD 

18 pengő Blun Ignátz cégnél, Kclemen-u. 6. 
— Petrovlcs Elek vezércikke vezeti be a Szín-

házi Élet e heti számát, mely Bethlen Margit gróf-
nő cikkében képes beszámolót ad a heti színházi 
bemutatókról, Szomory Dezső az Operaház első 
idei előadásáról irt cikkel, slb., slb. 

A —oOo— 

MAKÓ x. 6. 
Megfellebbezték a makói koocessziómeghosz-

szabhitö határozatot. A makói villanykoncesszió 
meghosszabbítását további 20 esztendőre — mint 
ismeretes — szótöbbséggel kimondotta a képvi-
selőtcsülct. A közgyűlési határozat jóváhagyását 
előre megígérték az illetékesek és Makó városa 
már a hétfői közgyűlésében a konecssziómcghosz-
szabbitás anyagi eredményeinek elkönyvelését is 
napirendre tűzte. A mai napon beérkezett a kon-
ccssziómeghosszabbitás ellen N a g y György Mi-
hály városi képviselő fellebbezése. A fellebbezés 
azért támadja a koncessziómeghosszabbitást, mert 
a magánfogyasztási áramdíjak árának megfele-
lő csökkentése helyett 210.000 pengős tartozást 
engedtek cl a város javára és ingyenes közvilágí-
tási áramot ugyancsak a város javára. ,.Igy adó-
dik elő az a fura helyzet — mondja a fellebbezés 
—. hogy az, aki esle, vagy éjszaka az uccákon 
tétlenül sétálgat, a közvilágításhoz semmivel se 
járul hozzá, viszont az. aki esetleg este és éjsza-
ka is otthon dolgozik, fizeti a kelleténél magasahb 
magánvilágitási áramdíjakban az esti sétálók he-
lyett is a közvilágítási áramdíjakat." A fellebbe-
ző szerint az ingyenes közvilágítási áramszolgál-
tatás helyett további 10 fillérrel a magánfogyasz-
tók áramdíját kellene mérsékelni. 

Tanügyi kiállítás cs tanitógyülés Makón. A ma-
kói iskolák igazgatói a tanfelügyelő és a szegedi 
tankerületi főigazgatóság kiküldöttjének részvé-
telével tartott értekezleten elhatározták, hogy ok-
tóber 30-án délelőtt fél 11 órai kezdeltel nevelői 
gyűlést rendeznek, amelyen dr. Kisparti János 
tankerületi főigazgató is előadást tart. A tanitó-
gvüléssel kapcsolatosan tanügyi kiállítást is ren-
deznek a polgári leányiskolában és a Deák Fc-
rene-ueeai állami elemi iskola épületében. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Borbély János Gulyás Ftellel. Major Péter Ber-
nát Juliannával. Házasságot kötöttek: Csáth Gé-
za Lengyel Etellel. Elhalt Csilek Istvá n 29 éves 
pitvarosi lakos a kórházban: 

Aki blankeíián fellebbez. Csanádmegye 

kisgyülése szerdán délelőtti ülésében tárgyal-

ta L a c z k o v i c s Béli nyugalmazott köz-

ségi főjegyző fellebbezését a Makó városánál 

legutóbb megejtett adótisztválasztás ellen. A 

kisgyülésben általános derültséget keltett, 

amikor az ügy referense megemlítette, hogy a 

fellebbezés sokszorosított blankettén készült. 

A fellebbező Laczkovics Béla kétségtelenül 

niegállapithatólag rendszeres pályázója az or-

szágban bárhol megürülő közigazgatási állá-

soknak s a „rendszeres" mellőzés folytán fel 

van készülve a fellebbezésekre is, amelyek 

céljára — blankettát kcszilett. A kisgyűlés 

derűjét e megállapítások kapcsán csak fokoz-

ta, amikor P« i n g alispán ismertette, hogy 

már annak idején, a pályázati kévénye be-

adásában is, eredeti egyéniségként jelentke-

zett a nyugalmazott jegyző, amennyiben pá-

lyázati ketvényét ezzel a mondattal fejezte 

be: „Ha azonban Makó városánál a sógor, ko-

ma. retyerulya érvényesül, pályázatomat már 

ezennel tárgytalannak tekinteni" A kisgyűlés 

viszont a nyugalmazott jegyző ur blankettás 

fellebbezését fekintelle „alaptalannak" s egy-

hangú derültség közben elutasította. 

B Gumiharisnya 
g fájós, dagadt és viszeres lábakra, 

•
készen é.s mérték után H i f l f 
Klauzál-tcr 3 sz. — Gyógyhaskötök, 

sérvkötök, suspeozorok raktára. 

üninliáz a 
mti v é s z e r • 

ötszáz pengővel adóztatták meg a szombathe-
lyi színházat. Magyarország minden kulturvárosa 
jelentős összegekkel támogatja színtársulatát. Vi-
galmi adót sehol sem fizetnek, mert a szinház 
nemcsak szórakoztató vállalkozás, hanem a kul-
tura szolgálatában álló intézmény. A kultuszmi-
niszter egyenesen megköveteli a városoktól, hogy 
a legmesszebbmenő lehetőségek szerint támogas-
sák színházaikul. A magyar szülészet ma a !eg-
küzdelmesebb éleiét éli. Nagy társulatok szűnnek' 
meg, a kicsiket a mÍNÍszt<jríum azért szüntette 
meg, hogy a fennmaradó színházakat életképessé 
tegye. És ebben az élet-halálharcban akadt város, 
amely Ötszáz pengő vigalmi adóvei sújtja színtár-
sulatát. SzómbaIhelyen vilatkoztak és döntöttek 
igy a vatos urai. Rossz példával jár elől Szom-
bathely. ötszáz pengő nem nagy összeg — ha. van, 
Dc melyik vidéki társulat tud megrázkódtatás 
nélkül ötszáz pengőt nélkülözni? . . . Ha a többi 
városoknak is eszükbe jut Szombathelyet utánoz-
ni, ugy még meredekebb lejtőre jut a kinlódó vi-
déki színjátszás. 

A Nemzeti Színházban megkezdték a „Fekete 
Mária" próbáit. A Nemzeti Színházban tcgiuy 
volt a rendelkező próba a szegedi származású ki-
váló fiatal költő, B e r e z e l i A. Károly miszté-
riumából, a „Fekete Máriából". A darabot — afhe-
lyct tavaly először a Dóm-téren mutattak be —, 
október 22-én mutatja be a Nemzeti Szinház Táriy 
Ferenc rendezésében. A díszleteket Kontulv Béla, 
a jelmezeket Nagyajtav P. Teréz tervezi. A kisé-
rő /Cne A n t o s Kálmán szerzeménye. A darab 
főszerepeit S o m o g y i Erzsi. C s o r t o s Gyula, 
T á r a v Ferenc, Lukács Margit, Vándory Margit, 
F.öry Ka ló, Bodnár Jenő, Juhász József; rtnndy 
Akos, llosszti Zoltán, Ungvári László alakítják. 

—oOo— 

4 színházi iroda hírei 
Felhívás a bérlöközönséghez. A szinház igaz-

gatósági tisztelettel felhívja a sziliházat szerető 
közönség figyelmét arra, hogy az uj színtársu-
lat és a jövő szezon ínüsortervezetc minden igényt 
kielégítő, világvárosi . nivóju. A bérlők a leg-
szebb eredeti bemutatókat, a budapesti nagy szín-
házak minden újdonságát és a zeneirodalom leg-
szebb alkotásait kapják minden helyáremelés nél-
kül. Éppen ezért nemcsak a színházzal szemben 
fennálló kötelességének tesz eleget íz, aki bérel, 
de a bérlet gazdaságos befektetés is lesz. Bérelni 
lehet a nappali pénztárnál. Teleion 26-90. 

FILM 
Borcsa Amerikában 

(A Széchenyi Mozi sajtóbemutatója) 

A Széchenyi Mozi miisorán ismét magyar film 
szerepel és pedig semmivel sem kisebb értékű, 
mint az előző vígjáték. A Borcsa Amerikában 
kedves, vidám filmoperett, telve magyar izzel, za-
vartalan derűvel, ropogós csárdással, édesbús 
hallgatókkal, dc főként D a y k a Margit, I l á m o -
ry Imre, G ó z o n Gyula és M á l y Gerö alakító 
művészetével. A film lendületes dinamikájáért, 
ctnografikns érdekességü, kitűnő dekoratív jelle-
géért K e l e t i Mártont, a rendezőt illeti dicsé-
ret. Érdekesek azok a felvételek, amelyeket a ma-
gyar film részére Amerikában és egy óceánjárón 
készítettek nemcsak a hitelesség, dc az érdekes-
ség szempontjából is. 

Szegedi Kézmüvesbank Z É l O g h á Z S 

ékszerekre, mindenféle ingóságra é5 énéuiőrgyahra 
m a g a s k ö l c s ö n t , e l ő n y ö s k a m a f m e l l e l ! n y u j l . 

Kölcsey-u. 7. ' T ^ Ü M S * Te l e f on : 12-79. 
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Teleki Is játszik a DMAVAG-ban 
a SzAK ellen ? 
Földest visszatér! Szegedre 

Jetentette a Déhnagyarország, hogy a SzAK 

csapatösszeállítást gondokkal küzd éppen legne-

hezebb ellenfelével szemben. Ebben a pillanatban 

ugy áll a helyzet, ha a SzAK panaszának ille-

tékes helyen nem adnak helyet, a piros-feketék 

tartalékosan lesznek kénytelenek kiállani a 

DMAVAG ellen. Az egész — mint ismeretes — 

abból keletkezett, hogy Földesinek a SzAK-hoz 

történt igazolását az egyesbiró megsemmisítette. 

Ezt még el lehetett volna iutézni, ha Földesi tör-

ténetesen nem távozik el Szegedről. Azt hitték, 

hogy a játékos nem tér többé vissza csapatához. 

Akik azt hitték, hogy a játékos minden előzetes 

bejelentés nélkül elhagyja egyesületét, tévedtek, 

nicrt a futballista tegnap visszatért, igaz azon-

ban, hogy nem jelentkezett a vezetőségnél. Ettől 

függetlenül a SzAK vezetősége panasszal támad-

ta meg az egyesbirói határozatot. Panaszában 

azt hangoztatja, hogy- Földesi részére nem kell 

kiadatás, mert az orosházaiak szabaddá nyilvá-

nították. A SzAK reméli, hogy az egyesbirói ha-

tározat kedvező elintézést nyer, mert a kiadatási 

igazolásra már nincsen idő. Abban az esetben, 

ha az egyesbiró fenntartja korábbi határozatát, 

Földesi a DMAVAG ellen még nem szerepelhet, 

Ez az oka annak, hogy a SzAK még nem foglal-; 

kozott a csapat vasárnapi összeállításával; min-

den attól függ, hogy mi lesz a Földesi-üggyél. 

A SzAK szorgalmasan készül, a mérkőzésre és 

reméli, hogy a diósgyőriek ellen is éppen ugy 

megállja a helyét, mint a csepeliekkel szemben. 

Amig a SzAK centergondokkal küzd, addig a 

diósgyőriek abban reménykedhetnek, hogy válo-

gatott középcsatárral állhalnak ki a szegcdi mér-

kőzésre. Az történt ugyanis, hogy Telekit, a Bocs-

kai centerét a debreceni együttes kiadta a D. 

MAVAG-nak és ha a játékos v-isszaamtőrizálási 

ügyében csütörtökön dönt az amatőrzsüri, semmi 

akadálya nincsen Teleki szegedi szereplésének. 

Diósgyőrben biztosra veszik, liogy a Teleki-

ügy elintézést nyer és ebben az esetben Fűzi 

lesz a jobb-, Liptay a balösszekötő. A csapatból 

nem kisebb kvalitású játékos maradna ki, mini 

Engelhardt. 

A SzAK—DMAyAG mérkőzésre megtörtént a 

biróküldés; a meccset Aczél vezeti dr. Juhász és 

Löwinger segédletével. 

Kölcsönad önnek 
Házhoz szá l l í tás ! 48 
f o l y ó i r a t o k . 

a Szegedi FOLYÚ1RATKOLCSONZO 
bel- és külföldi képesufsáqokat pél-
dányonként m á r h e t i 4 fillértől, 

féle Magyar-Némef-Angol-Ámerikai-Francia-Olasz-Sváici 
Iroda: Horthy Miklós ucca 8. Telefon: 27—30. 

Négy csapat esik ki a Nemzeti 
ligából 

A liga elnöksége elutasította a kisegyesületek 
fellebbezését 

A Szeged FC-ben feltűnést keltett a Délma-

gyarországnak az a közlése, bogy a Nemzeti liga 

létszámára vonatkozó fellebbezésnek nem sok 

reménye lehet a meghallgatásra. Az történt 

ugyanis, hogy a szezon elején olyan határozatot 

hoztak, amely szerint a küzdelmek végeztével 

ncgy csapat esik ki a Nemzeti ligából. A hatá-

rozat ellen a kisegyesületek nevében a Budai 11 

és a Phöbus fellebbezést nyújtott be a közgyűlés-

hez. Mindenki bizott abban, hogy a közgyűlés 

helyt ad a fellebbezésnek és nem négy, hanem 

csak három csapat fog kiesni a szezon végével 

a Nemzeti ligából. Most, hogy a közgyűlés ter-

minusa rohamosan közeledik, a fellebbezési ügy 

napirendre került. Milyen nagy volt azonban az 

érdekeltek meglepetése, amikor tudtára adták 

nekik, hogy a fcJebbezésnek nincsen létjogosult-

sága, mert a fellebbezők nem fizették be a £0 

pengő panaszdijat. Ez alaki ok, ami miatt az 

ügyet nem lehet a közgyűlés elé terjeszteni. Az 

egyesületek interveniálására a Nemzeti liga el-

nöksége tegnapi ülésén foglalkozott az üggyel és 

arra az álláspontra helyezkedett, liogy a felleb-

bezést el kell utasítani, illetve azt nem lehet a 

közgyűlés napirendjére tűzni. 

A Nemzeti liga elnökségének ez az állásfogla-

lása egyet jelent azzal, hogy a szezon végével 

négy csapatnak kell kiesni az elsőosztályból. 

— bünket néni crinl és reméljük nem is fog 

érinteni a határozat — mondották a Szeged FC-

ben —, mégis csatlakozunk az akcióhoz. Véle-

ményünk szerint ugyanis a liga kieső csapatai 

is jobb játékerőt képviselnek, mint a bejövök 

közül a beivé-" " ' k 

Csütörtökön: Szeged F C - S z T K 
a Hunyadi-téri sporttelepen 
Debrecenben telt házra számítanak a Szeged 

FC—Bocskai .mérkőzés alkalmából, mert tisztá-

ban vannak a két vidéki rivális küzdelmének je-

lentőségével. A Bocskai „tarsolyában" az SSE 

elleni nyolcgólos győzelemmel, bizonyos optimiz-

mussal néz a játék elé és csapatösszeállitási 

gondjai sincsenek. Ez nem áll a Szeged FC-ie. 

Itt sincs baj az optimizmussal, de még nem le-

bet dönteni az összeállítás felett. Illetékes helyen 

közölték, az összeállítás problémájára a csütörtö-

ki tréningmeccs feleletet fog adni, reméli azonban 

a vezetőség, hogy azt a csapatot állithatja ki, 

amelyik a Zuglót legyőzte, — Pálinkással kiegé-

szítve. 

Ilyen körülmények között érdeklődésre tarthat 

számot a Hunyadi-téri sporttelepen csütörtökön 

délután egynegyed -1 órakor eldöntésre kerülő 

Szeged FC'—SzTK barátságos mérkőzés. A kék-

fehérek javuló formájukat véve alapul, jó tré-

ningpartnerei lesznek a piros-fehéreknek 

—oOo— 

flz amatőrök vasárnapi fordulója 
Az amatőrök vasárnap ismét teljes fordulót 

bonyolítanak le és az elsőosztályuak közül Sze-

geden hat csapat játszik — liárom mérkőzést, a 

másodosztálynak kilenc meccset bonyolítanak le 

az alosztályban. 

Szegeden, a SzAK—DMAVAG NBB-találkozó 

elölt rendezik meg a KÉAC—HTVE mérkőzést 

Huszár vezetésével. Kettő's program lesz a Hu-

nyadi-téri sporttelepen, ahol a Sylvánia—Vasutas 

és az SzTK—SzTE meccset játszók le. Az előbbit 

Farkas, az utóbbit Kiss Andor vezeti.-

Makón kerül eldöntésre a helyi derbi, az MTK 

MAK meccs Kohautek' bíráskodásával. 

Az UTCi Szentesen szerepel vasárnap; az Sz. 

Máv. lesz az ellenfele. Játékvezető: Szijjártó. 

EninitrMng vezeti a kiskunfélegyházai KTK— 

KAC játékot. 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szeged: 
Móraiváros— Pick SC, játékvezető Piszár, HASE 
—KEAC II., játékvezető dr. Magyar M. SzATE— 
KpLE, játékvezető Jódat, SzFIE—Rákóczi, já-
tékvezető Lapu J., SzAK lí.— Zrinyi-KAC, já-
tékvezető G'aál, Makó: MTK I I—MÁK II., játék-
vezető Liliom, Sándorfalva: STC—Vasutas II., 
játékvezető Schmődl, Hódmezővásárhely: HMTE— 
Postás, játékvezető Lőhvy J., Kistelek: KiTE— 
HI'VE II.. játékvezető Lintner. — Szövetségi dij-
íneccsek: Szeged: Móraváros II.—Sylvánia II., já-
tékvezető Dobóczky, SzATE II—Zrinyi-KAC i t , 
játékvezető Bárányi. SzTK I I—HASE I I . játék-
vezető Patak. — Ifjúsági bajnokság: Szeged: 

.SzAK—UTC, játékvezető dr. Juhász, SzATE -
Postás, játékvezető dr. Fehér, Vasutas—SzTK. 
játékvezető Vezér E. 

—oOo— 

Ferencváros Újpest ligabajnoki derbi mérkő-
zés lesz csütörtökön délután Budapesten, az Ül-
löi-uti sporttelepen. A- játéknak az eddigi ered-
mények alapján az újpesti csapat a favoritja. 

CSeh dicsérete Jlarangozóról. A bécsi győzel-
mes mérkőzésen — mint ismeretes — Cseh, a 
Hungária kitűnő játékosa volt Harangozó mel-
lett a center. Csoh elragadtatással nyilatkozott 
Harangozó játékáról. ' Hangoztatta, Harangozó 
technikailag én taktikailag érett futballista, ép-
pen ezért élvezet volt vele egy csapatban játsza-
ni. Kél gólomat neki köszönhetem — mondotta —, 
nagyszerűm „kitett". Minden más kritikánál töb-
bet ér Cseh megbecsülése, hiszen partneréről, 
esetleg — konkurrcnséről mondott jó véleményt. 

Az SzTK vlvószakosztélya megkezdte előkészü-

leteit a szezonra. A szakosztály a tréningeket 4 

. Madách-uccai polgári iskola tornatermében tártját 

hetenkint kétszer, kedden és csütörtökön este fél 

7 órakor Janicsek István szakosztályvezető irá-

nyításával. 

RÁDIÓ 
Csütörtök, ok tóber 6 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha. 
rangszó, időjárásjeientés. 12.40: Hirek. 13.20: Idő. 
jelzés, időjárásjeientés. 14.40: Hirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés. 

BUBAPEST L 

12.05: A rádió'szalonzenekara. 13.30: Cigányze-
ne. 16.15: A háztartásról. Előadás. 17: 1819 októ-
ber 6-a Pesten. Felolvasás. 17.25: Regöscsoport 
műsora. 17.55: Október 6-a. Előadás. 18.15: Zon-
gora-műsor. 18.25: Cigányzene. 19: Baromfite-
nyésztési tanácsadó. 19.20: Az Operaház előadása. 
Hunyadi László. Dulmtt. 20.30: Hirek. 23.10: 
Hanglemezek. 

BUDAPEST ti. 
18.30: Angol nyelvoktatás. 19: Cigányzene. 19 

óra 35: Az állóra. Felolvasás. 20: Hirek, iigető-
verseuyeredmények. 20.35: Hanglemezek. 

Külföld 

Bécs. 20.10: Kis zenekar. Berlin. 20.20:' 
Verdi: Alzira. Bukarest. 2150: Lemezek. 
Deutschlandsender. 23: Zenekari verseny. 
Droitwich. 21.30: Tánclemezek. Hamburg. 19; 

' Tarkacst dalokkal. London Rcgional. 20.30: 
Slrauss: Cselló- és zongoraszonáta. Milánó. 
19.30: Könnyű és tánczene. Radio Paris. 21 

'óra 30: Szimfonikus hangverseny. Prága. 23 
őrá 20: Amerikai szimfonikus lemezek. Róma. 
19.30: Könnyű és tánczene. Stuttgart. 22.30: 
Nép és szórakoztató zene dalokkal. Varsó. 
19: Könnyű és tánczene. 

Olcsóbb lett 
kilós ponty 

H A L 

1'30 
mm 

pengő 
A n t a l f f y n i l 
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A D é l m a g y a r o r s z á g r e g é n y e 

HÁROM HÉT 
I r t a : S Z . S Z I G E T H Y V I L M O S 

12 . . j; 
Alföldi ügyvédné is irt, épp ugy érdek-

lődött, szimatolt, főleg Zentainét szerette 
volna tisztán látni: 

— A szöme csücskében annyi titkolt, tej-
tett kaland emléke él, hogy nem lehet az 
•nibernek kétsége. 

Annál nagyobb ámulattal mesélte később 
u bizalmasainak. 

— Különös, szinte mártirélete van! 
— Hót az ura? Ideálnak is tökéletes! 
Ügyvédné felbiggycsztctte a kissé húsos 

ajakát. 
— Mit akartok? Atléta! Az ilyent nem er-

oekli más, csak a sport, sőt nem hogy csak 
érdekli, pe el is vonja más mindentől. Azok 
egész külön recept szerint élnek, akárcsak 
az énekesek. 

— Ne mondd! Hogy élnek az énekesek? 
— Ha féltik a hangjukat, akkor sehogy. 

Annyit mondhatok, hogy nem lennék teno-
rista felesége, legkevésbbé addig, amig elő-
idásra készül. Folytonos rettegés gyilkolja 
okét, hogy berekednek; krákogás az egész 
napjuk, üvegházba szeretnének vonulni s 
ha közeledik feléjük az asszonyuk, máris a 
'éjükhöz kapnak és skálázni kezdenek . . . 
csak minél messzebbre . . . kérlek, ne . -. 
rlát köszönöm szépen. Így vannak azok a 
hires atléták is. Egy díjbirkózó, teszem azt, 
ilig számit. Viszont ismerek szikár, apró, 
emberkéket, nem gyerekek már, unokáik is 
vonnak s a cseled őmiattuk mond fel. 

Az asszonyok szomjas füllel, nyitott ajak-

Kai hallgattak ezeket az int im dolgokat, 

amikről polgári kis életükben fogalmuk se 

volt. Hogy mennyi titokzatossággal, rejte-

lemmel van tele az élet! 

— De hiszen akkor az énekesnő sok min-
dentől kénytelen magát visszatartani. Pedig 
milyen híre van némelyiknek! — csodálko-
zott Vérszegényke. 

— Fiam, intette le Ügyvédné, én nem a 
rtökről beszéltem, hanem a férfiakról! A nő-
nél egészen másképpen van a dolog, — 
h o g y is mondjam? — az viszont akkor ie-
'•cd be, hn abstincns életet él. 

— Oh, jé . T. hogy minek házasodik meg 
némelyik emberi 

E/t fejezte ki minden vclemcny, amelyek 
megállapodtak abban iá: 

— Aztán ne csodálkozzon, ha csodálkoz-
ni való fejezethez ér. Maga kereste, megér-
demli. 

Korláth tíz óra tájban lement a Balatonra, 
hogy felüdítse magát. Látták, hogy jön, de 
a nagy tömegben szem elől tévesztettek. A 
nap is káprázó volt, ma különösen sokan 
fordultak a viz idegnyugtató jóságához, 
mintha háborús terep volna a strand, ugy 
•levertek rajta gomolyagökban a népek, ki-
Feszitett ernyők alatt, gyékényeken szétve-
tett lábakkal, hason, hogy a sugarak minél 
szélesebb sebet vájjanak a vállukba, kar-
jukba. 

A filozopter klasszikusan ösztövér alakja 
jelent meg, szemüvegtől még jobban elnyo-
morítottam 

— Érdekes művészi beállítást láttam ott a 
kanyarulat szikláinál. 

önkéntelenül is arra nézett mindenki, de 
fiz embergomolyagon nem lehetett keresz-
tüllátni. 

— A nagy fa irányában. A mester, meg 
a balatoni Carmen. Már csak igy nevezem, 

mert nem tudom a becsületes neveti 
— Érdekes! — sipitoztak az asszonyok, 

csak Zentainc maradt nyugodt. Hát megis-
merkedtek? 

— Mintha már tegnap is láttam volna 
őket a falu felé menet, folytatta a böl-
csész. 

— Kettesben? 
— Csak kettesben, alkonyatkor. Azt hi-

szem, az állomásra igyekeztek. Nem eskü-
szöm meg rá száz százalékig, de ugy rém-
lik, ők voltak. 

— És maga ezt csak most mondja? 1— 
tört ki alföldi Ügyvédné? Hát. miért tartjuk 
itt szinte titkári minőségben, ha az érdeke-
sebbjét elhallgatja! 

— Bocsánat, dadogta az ifjú 'tudós, nem 
gyaníthattam, hogy ekkora fontossóga van 
a dolognak! Az is lehetséges, hogy a férfi 
nem Korláth volt. A szemem néha nagyon 
rossz. De ez nem fontos. 

(Folytatjuk). 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Gyenge iráuyzal-
tjl, mindvégig üzleltelcnül nyitott a tőzsde. A for-
galom mindvégig vontatott volt, mivel kevés vevő 
jelent meg a tőzsdeteremben, a tözsdeidö máso-
dik felében a hangulat bizakodóvá vált, a keres-
let megerősödött s az árak kissé megjavultak. 
Zárlat előtt a kereslet fokozódott, a tőzsde barát-
ságos alaphangulat mellett jól tartott irányzattal 
zárt. Magyar Nemzeti Bank 164.5, MAK 330, Ganz 
23, Izzó 119, Szegedi kenderfonógyár —. 

Zürichi devizazárlut. Páris 11 775, London 21 07, 
Ncwyork 138.30, Brüsszel 74.20, Milánó 23.073, Ber-
lin 170. Amszterdam 238.70, Szófia 5.10, Prága 
15.10, Varsó 83, Belgrád 10, Athén 3.95, Bukarest 
3.25. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font 10 25—16.13, belga 57.20—37 80, 
cseh korona 5.30—10.00. dán kor. 72.35—73.35, dinár 
715—7.70, dollár 337.80-31180. francia fr. 8 8.5-
9.33. kanadai dollár 332.00-337.00, hollandi forint 
182.65—184.05. Icjigyel zlolv (3000—01.10. leu 3.00 — 
3.45, leva 300-300, lira 16.90-17.90 (500 cs 1090 

lirás bankjegyek kivételével), német márka , 
norvég korona 81.10—83.30. svéd korona 88.75— 
84.33, svájci frank 77.QO—77.90. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A gabonatőzs-
dén rendkívül csendes forgalom mellett az irány-
zat jól tartott volt,, a buza ara 10, a rozs ára 5 
fillérrel emelkedett. A takarmánycikkek piacán 
szilárd volt a takarmányárpa és a zab irányzala. 
A határidős piacon csendes üzletmenet mellett az 
irányzat jól tartolt volt. A márciusi rozs 9 fillér-
rel emelkedett, a májusi tengeri változatlan. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árieg.vzése. 
Buza tiszavidéki 77 kg-os 20.30-20 40, 78 kg-os 
20.50-20.60, 79 kg-os 20.70-2o.8o, 8o kg-is 2o So 
20.90, felsötiszai, dunántuii, dinafiszai 77 kg-os 
20.20-2035, 78 kg-os 20.40-20.55, 79 kg-os 20.60-
20.75, 80 kg-os 2o7o—20.80, rozs pestvidéki 14 90 
—15.00. egyéb 15.00-15.lo, zab. I. 18.20-18.35, ten-
geri 19.10-15.25. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza barátsá-
gos. Dcc. 61 egy nyolcad—61.25, máj. Ot hétnyol-
cad—65, jul. 64 egynyolcad. Tengeri barátságos. 
Dec. 13 hétnyolcad, máj. 48 hétnyolcad, jul 50 egy-
nyolcad. Bozs barátságos. Dec. 13 egynyolcad, má-
jusra 11 egynyolcad. 

Olcsó és jó szálloda Pesíen a 

METROPOLE. Rákóczi-ulon 

150 kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes penzióval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegedi Farkas Jósba 
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 O P O L E - b a ! 

Bor, rum, likőr, 
konyak szeszáru 

lccjolc»obl» 
S c l i w t i r u n á l , 

Dugonics tér 3. 

Tűzharcos baltár-
saknaX kihordásnál 
az előirt árakból 
5"/o kedvezmóny. 

Lépcsőházi Dejáratu fé-
regmentes, kényelme-

sen bútorozol! szoba 
kiadó. Kossuth Lajos 
sugárút 8, I. 10. 

Tiszta kis bútorozott 
szobát különbejárattal 

keresek. Magányos asz-
szony jeligére. 

Szép, csendes, bútoro-
zott szoba. közvetlen 
fürdőszobával. 1—2 sze-
mélynek kiadó. Zerge-
jiccii 27, I. 11. 

Udvari szoba, konyha 
azonnal, kétszobás, 1 
szobás és magányos 
szoba nov. l-re kiadd. 
Szalymazi u. C. 

Francia, angol, német, 
vagy olasz nyelvekhez 
értő 

UIULEÁNYOK 
úrhölgyek két hónapi 
nyelvkurzusainkon mint 
nyclvtanitónők díjmen-
tesen kiképeztetnek és 
azonnal alkalmazást — 
nyernek. Részletes íján 
latok (válaszbélyeggel) 
Budapest, Teréz körút 
18, l l í . I. Univers eim-
rc küldendők. Kezdők 
is felvétetnek 6 hóna-
pos díjmentes kurzusra. 

Tiszta főzni tudó bejá-
rónőt azonnalim fel-
vesz Martonosi, Pelöfi 
S. sugárút 25. sz. 

Hosszu bizonyítvánnyal 
rendelkező ápolónő be-
teg mellé ajánlkozik, — 
esetleg gyermek gon-
dozásai is vállalja. — 
Fim Tézsla fodrász. — 
Csongrádi sugárut 9. 

Pékfiókba 50 óvadék-
kal elárusiló felvételik. 
Ugyanott választási — 
malacok eladók. Bors, 
Remény u. 43. 

Kifutófiut, lehetőleg 
kerékpárral felveszek. 

Kósa bolondos, Kárász 
ucca 6. 

Hölgvfodrásznönek üz-
letembe helyet, beren-
dezést adok. Cini meg-
tudható Eberhardt, Gl' 
zella tér 5. 

• i 

flDffí-V€T€l 
Gumiharisnyák, sérv-

kötők. talpbetétek, sus-
peusorok Okularium 
Kellner gyógyászali 
osztályán, Karász a 3. 

SÁTOROS 
ÜNNEPEKRE 
az Eszrógok már meg-
érkeztek és jutányos 
árban kaphatók. 

OKCNWAL1) 
könyvkereskedés 

Horthy Miklós u. 2. 

KiUÖNFHjlf 
AUTÓTAKSNAK 

BUDAPESTRE 
8-án délután vagy 9-én 
reggeli indulással, — 
ajánlkozom. Részese-
dés jeligérc. 

ttcuJngalla/i 

OLCSÓ HAZAK: 

Mars téren emeletes 
ház nagy forgalmú kor.s 
mával (csak borfo-
gvaszlás havi 1000 I ) , 
három üzlet. öt la-
kás n a g y r é s z t 
évekig adómentes, —-
nagyjövedelmű, igy pár 
cv után ingyenbe lesz, 
vételhez elég 9000 P. 
Kübekiázán 3.200 nm, 
gyümölcsös, négyszobás 
lakással, külön cseléd-
lakás betonistálló, vé-
telhez 1000 P. Tündér-
urában kéttelkes sarolé 
ház busz százalékos jö-
vedelemmel, vételhez 
1.000 P. Simon Zálog-
ház. Oroszlán ucca. Ót 
pengőt kap gramon-
ként szinaranvra, 
hasonló nagy köl-
csönt mindenre, bár-
hollevő zálogtárgyát 

igy felemelem SIMON' 
Zálogház, Oroszlán uc-
ca. 

Felelős szerkeszlő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmsgyarország 

Hirlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged. 
Felelős nyomdavezető: KLEIN SÁNDOR. 


