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A kölségvetés 
Szombat délután kezdi meg a szegcdi köz-

gyűlés a költségvetés tárgyalását. Voltak 

évek, amikor ebben az időben már fent volt 

a letárgyalt és megszavazott költségvetés a 

belügyminisztériumban, a törvény záros ba-

táridőt szab a költségvetés felterjesztésére 

s ozgittal Szeged város ennek a törvényes 

rendelkezésnek megfelelni nem tud. De — 

bár ez lenne az egyetlen parancs, aminek 

nem engedelmeskedik. A város rájött arra, 

bogy „az a nagy sietség sohse volt jó" . A 

m u 11 évi költségvetés valamikor s z e p -

t e m b e r e l s ő n a p j a i b a n érkezett le 

n városhoz s nincs az a pápaválasztás, ami-

nek részleteit nagyobb titokban tartanúk, 

mint ezt a miniszteri leiratot. A t i z e n k é t 

h ó n a p b ó l n y o l c h ó n a p e l t e l t anél-

kül, hogy a város tudta volna: mit szabad 

költenie és mit szabad a polgáraitól elfogad-

nia. Semmi bajunk nem volt belőle, hogy 

nem volt költségvetésünk. Se az adó nem 

volt kevesebb, se a jövedelem nem volt 

több annak folytán, hogy a város költségve-

tés nélkül gazdálkodott. A belügyminiszté-

rium azonban azzal, hogv októberben fel-

terjesztett költségvetést 7— 8 hónap múlva 

küldi csak le s a szeptemberben leküldött 

költségvetésen olyan változtatásokat tett, 

amiket a városnak már januártól kezdve fi-

gyelembe kellett tvolna vennie, a város 

költségvetési jogát jelentőségének és tartal-

mának utolsó atomjaitól is megfosztja 

f ia januártól szeptemberig nincs s csak 
szeptembertől december végéig van költség-
vetés, akkor a belügyminisztérium, mint leg-
főbb felügyeleti hatóság nem is kívánhatja 
a várostól azt, hogy kiadásait és bevételeit, 
szóval egész gazdasági tevékenységét a 
költségvetésben megszabott koretek között 
folytassa. A belügyminisztérium hatásköre 
egyre bővül, nem is régen még csak fel-
ügyeletet gyakorolhatott, ma már közvetle-
nül intézkedhetik és rendelkezhetik az ön-
kormányzati ügvekben, do hiába bővül a 
jogkör cs hiába mélyül n hatáskör, a város 
magára hagyatva kénytelen gazdálkodni ak-
kor, ha nyolc hónapig még a felterjesztett 
költségvetését sem kapja vissza s az év első 
nyolc hónapjában nincs szabálya, törvénye, 
megállapított körete annák. hogv mire költ-
heti a polgárság önadöztatásának bevételeit. 
Hogyan lehet beruházásokra gondolni, ho-
gyan lehet építő munkát, fa szó első és át-
vitt értelmében) kezdeni akkor, ha a költség-
vetés az építkezési szezon után érkezik le s 
csak azután lehetne hozzáfogni azoknak a 
terveknek elkészítéséhez s azoknak a mun-
kálatoknak előkészítéséhez, amelyeknek szá-
mára a belügyminisztérium a költségvetési 
fedezetet a költségvetésből nem törölte. Te-
gyük fel azt, hogy a város tataroztatni akar-
ja az iskoláit s erre a célra jelentős összeget 
vett fel a költségvetésbe. Az iskolákat tatarozni 
tudvalevőleg akkor kell, amikor tanítás nem 
folyik benne, tehát a nyári szünidő alatt. De 
ahhoz, hogy a nyári szünidő első napján 
hozzá lehessen fogni ehhez a munkához, az 
szükséges, hogy az árlejtést már áprilisban 
kiiriák, mert a Pályázatok felett dönteni is 
kell s esetleg a fellebbezés elintézését is köz-
ben ki kell sürgetni. De hogyan lehet ezek-
re a munkálatokra megfelelő időben előké-
szülni, ha a város nem tudhatja azt, hogy 
oz erre a célra költségvetésébe beállított 
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összeget a minisztérium *nem fogja*b törölni. 

A város kénytelen tehát} megvárni a költ-

ségvetés lcérke»tét s aqnikor az augusztus 

végén, vagy szeptemberi, elején lejön, akkoc 

— közömbössé válik, hojTy a belügyminit-tf-

térium törölte-e a fedezetet a költségve/ós-

ből, mert az e l h a t á r o z o t t m u n k a . a z 

i d ő m ú l á s a f o 1 y t',á n k i v i h e; t e t -

l e n n é vált. ; 

Úgyis c s a k f i 11 é r c»k e t tud a váios 

vagyonának megőrzésért fordítani^ úgyis 

c s a k f i l l é r e k k e l t v u d j a a v á r o s 

k ö z m u n k á k o n k o n e s z t ü 1 t á m o -

g a t n i a k e r e s k e d ő k e t és , i p a r o -

s o k a t , de még ezeknek a fillé/cknek egy 

része is elköltődén marpd, mert a költségve-

tésnek hét, vagy nyolc h ó n a i i g tartó rovi-

deálása lehetetlenné te^zá a/oknak a célok-

nak megvalósítását, melyek, legalább mor-

zsányi támogatását jelenthetnék az iparnak 

és kereskedelemnek. T|gy nemcsak, hogy a 

cél, amit a közgyűlés maga elé tűzött, elér-

hetetlen maradt, de közvetett előnytől: a 

m u n k a a l k a l m a k t e r e m t é s é t ő l is 

elesett a város és e'/esik a kereskedelme és 

ipara pusztán csak azért, mert a költségve-
tés felülbírálása majdnem annyi ideig tart, 
mint amennyi időre maga a költségvetés 
szól. 

A törvényhozás abban a korban, mely az 

önkormányzati rendszerre kedvező nem volt, 

eléggé megnyirbálta az autonómiák jogkö-

rét, de a ma már inkább e r a l é k-, mint 

v a l ó s á g - ö n k o r m á n y z a t o t telje-

sen feleslegessé és céltalanná teszi az a 

mód, ahogy költségvetésén keresztül egész 

gazdasági tevékenységét eljeléntékteler.itik. 

Az önkormányzatához ragaszkodó városi 

polgárságnak kellene felszólalni az 

ellen a rendszer ellen, ami ter-

hére kezd kialakulni. A v á r o s 

p o l g á r s á g a n e m k i s k o r ú , n i n c s 

g o n d n o k s á g, vagy g y á m s á g a l a t t , 

nincs tehát arra sem indok, sem szükség, 

hogy költségvetésén keresztül bénítsák meg 

önrendelkezési jogát. Ha mások számára kö-

vetelünk önrendelkezési jogot, ne engedjük, 

hogy a magunk önrendelkezési joga az ön-

kormányzati rendszer elsorvadásával együtt 

sorvadjon- el. 

Vasárnap megkezdődnek 
a komáromi tárgyalások 

Döntő tanácskozások előtt — Összeállítói iák a dele-
gációkat 

A felvidéki magyarság követelése a pozsonyi 
rádióban — Esterházy János és Jaross Andor 
történelmi rádióbeszéde - A felvidéki Ma-

gyar Nemzeti Tanács határozata 
A szlovákok önrendelkezési joga 

Budapest, október 7. A MTI jelenti: A magyar és csehszlovák tárgyalások a két 
kormány egyetértésével vasárnap, október 9-én este 7 órakor kezdődnek Komárombon. 

A magyar kormányt a tárgyalásokon K á n y a Kálmán külügyminiszter és T e l e k ' 
Pál gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseli. A két minisztert a különböző mi-
nisztériumok szakértői kisérik. 

Permanens 
diplomáciai munka 

A Budapesti Értesítő jelenti: A döntő ko-

máromi tárgyalásokat igen «rős diplomá-

ciai munka előzte meg. A kormány, valamint 

a kormányképviselők igen jelentős tárgya-

lásokat folytattak az utóbbi napokban. Egész 

héten át minden este a késő éjszakai órákba 

nyúló minisztertanácsot tartottak, szombaton 

délután hat órakor ujabb minisztertanácsra 

ülnek össze a kormány tagjai. E hét a meg-

feszített munkának, adi plomáciai tárgyalá-

sok irányításának, előkészítésének és ezzel 

kapcsolatos összes közigazgatási és egyéb 

természetű intézkedések előkészítésének he-

te volt. 

A komáromi tárgyalások 
a minisztertanács előtt 

Budapest, október 7. Pénteken este fél 7 

órai kezdettel vitéz I m r é d y Béla minisz-

terelnök elnökletével minisztertanácsot tur-

tettak. A minisztertanács a komáromi tár-

gyalások előkészítésével foglalkozott és esto 

9 órakor ért véget. 

A két delegáció 

Budapesti Értesítő jelenti: Értesülés szerint 

a csehszlovák delegáció, amely vasárnap 

Komáromban értekezletre ül össze a magyar 

küldöttséggel, a következő személyekből áll: 

dr. Tiso, «dr. Djurdjanszky, Párkány ruszin 

miniszter, Straka Antal, dr. Kmo . 

A magyar minisztériumok több szakértőt 

küldenek. Minden minisztérium szakértői a 

delegációban képviselve lesznek. Tagjai a 

bizottságnak P a t a k . y Tibor miniszterel-

nökségi államtitkár, P é c s y Tibor földmü-

velésügyi államtitkár, azonkivül közlekedés* 

ügyi, rendőrségi, pénzügyi cs katonai szak-

értők. 

A magyar delegáció egy órával a tárgya-

lások megkezdése előtt, érkezik Komárombai 

és a „Zsófia" termes hajón fognak lakni, 

amely a magyar delegáció megérkezése elölt x 
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Behány órával*magyar Komárom alá érke-

zik. 

Prágából jelentik az Havas Irodának: A 

Komáromban tartandó magyar-cseh tárgya-

láson Csehszlovákiát kizárólag szlovákokból 

álló küldöttség fogja képviselni, amelynek 

élén Tiso miniszter áll. 

I I A felszabadulás órája a küszöbön áll I" 
A Magyar Póri vezetőinek történelmi beszéde a pozsonyi rádióban 

Pozsony, október 7. Pénteken este a po-

zsonyi rádió közvetítette gróf E s t e r h á z y 

János, az Egyesült Magyar Párt elnökének 

cs J a r o s s Andor alelnök beszédét. 

Gróf Esterházy János 

Ecszédében a következőket mondotta: 

— Nehéz husz esztendő kálváriája után 

Szent István evében ismét tündökölni kezd 

a magyar csillag cs szerte hullanak azok a 

láncok, amelyeket kezünkre kovácsoltak 

Trianonban. Huss év nehéz munkájának gyü-

mölcsét készülünk betakarítani. Husz év 

megaláztatását mossuk lc magyar mivoltunk-

róf, hogy ekként megtisztulva lépjünk át a 

Dunán ma Csonkunragyarországba, ahol 

harcban megedzett jobbunkat nyujtjuk ma-

gyar testvércinknek azzal, hogy magyarok 

voltunk és magyarok maradunk. Ebben a 

a pillanatban a legmélyebb hálaérzettel for-

dulunk ahhoz a négy nagyhatalomhoz, amely 

jogos kívánságainkat magáévá tette és fel-

szabadulásunkhoz hathatósan hozzásegített. 

— Tudom és érzem, hogy rövid pár napon 

fielül a magyarság egyesül és éppen ezért a 

mai Szlovákiában élő magyarsághoz azt az 

üzenetet küldöm: 

— A felszabadulás órája küszöbön áll. Ha 

talán ezek a percek hosszabbaknak tűnnek 

fel, mint máskor a hónapok, mégis megkívá-

nom, hogy ezekben az utolsó napokban is 

ne feledkezzünk meg arról, hogy fegyelme-

zetten kell viselkednünk. A magyar kormány 

felelőssége tudatában a legrövidebb időn be-

lül letárgyalja a müncheni egyezmény alap-

ján az átvétel módjait. Viselkedjetek tehát 

öntudatosan, önérzetesen és ne veszítsétek cl 

idegeiteket. 

— A mostani átalakulást nem leKet ugy 

megcsinálni, hogy minden magyar Magyar-

országhoz, minden szlovák Szlovákiához tar-

tozzék. Mindkét állam rendelkezni fog bizo-

nyos kisebbséggel. Az a fontos, hogy a ma-

gyar és szlovák ne egymás ellen, hanem egy-

más mellett, mint testvér haladjon az önálló-

ság felé. Szeretném leszögezni az összes itt 

élő magyarság nevében, hogy amikor az u j 

határokat fogják megvonni a magvarság és 

szlovákok között, m i magyarok a szlovákok-

nak azt kivéniuk, hogy érjék el öntudatos 

harcuk diadalát és nemzetük felszabadulását. 

Boldogan, bálatelt szivvel várjuk Magyaror-

szághoz való visszacsatolásunkat, az Úristen 

legyen velünk. Éljen a megnagyobbodott 

Magyarország I 

A Magyar Párt követelései 

J a r o s s Andor, az Egyesült Magyar Párt 

alelnöke a pozsonyi rádióban a következő-

ket mondotta: 

— A csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt 

törvényhozói szeptember 17-én hozott hatá-

rozatukkal követelték a magyarság önrendel-

kezési jogát és ennek érvényesítése érdeké-

ben a népszavazást. Azóta olyan események 

történtek, amelyek alapjában változtatták 

meg a csehszlovák köztársaság politikai hely-

zetét. A csehszlovák kormány értesitetto a 

magyar kormányt, hogy haj landó a magyar-

lakta .területek átadásáról tárgyalni. Sorsdön-

tő órákat élijírk, amelyek szükségessé teszik, 

hogy ismét félreértést kizáró módon juttas-

suk kifejezésre álláspontunkat. 

— A Csehországban lakó magyar nép tör-

vényes képviselői kimondják, hogy hűen az 

ezeréves történelmi múlthoz és a vérségi 

szent kötelékhez, vissza akarnak térni az 

nnyaállamhoz, Magyarországhoz. Ennek gya-

korlati végrehajtása érdekében követelik, 

hogy a magyurlukta területek kérdése hala-

déktalanul és azonnal oldassék meg a meg-

rillapitott három havi határidőre való minden 

tekintet nélkül oly módon, hogy az egész te-

rület maradéktalanul Magyarországhoz cso-

loltassék. 

— A z Egyesült Magyar Párt követeli, hogy 

a hadsereg üritsc ki a magyarlakta területe-

ket, követeli, a mugyar nemzetiségű katonák 

azonnali hazabocsátását, 

követeli, hogy n magyar nemzetiségű poli-

tikai foglyok és túszok azonnal szabadlábra 

helyeztessenek, 

követeli, hogy minden ingóság, lovak, fo-

gatok, motorjármüvek, amelyeket a magyar 

lakosság a katonaságnak beszolgáltatott, ha-

ladéktalanul visszaadassanak, 

követeli az indokolatlan mozgósítás alkal-

mával a magyar lakosságot ért összes károk 

azonnali megtérítését, 

követeli, hogy a magyarlakta területeken a 

közhatalmat a csehszlovák kormány az Egye-

sült Magyar Pártnak adja át és ennek átadá-

sáig biztosítsa azonnali sajtószabadságun-

kat és gyülekezési jogunkat, 

követeli, hogy a magyarság minden korlá-

tozás nélkül azonnal használhassa nemzeti 

jelvényeit. 

— A magyarság öntudatos fegyelemmel, 

lelkes örömmel és mély történelmi felelős-

séggel várja felszabadulásának pillanatát és 

kéri a müncheni egyezményt aláiró nagyha-

talmakat, hogy az egyezményen alapuló jo-

gos kívánalmainknak minél hamarább ér-

vényt szerezzenek. 

— Ezt a határozatot az Egyesült Magyar 

Párt vezetősége a csehszlovák és magyar 

kormánynak, Lengyelországnak, mint nagy-

hatalomnak megküldi és tudomására hozza 

a müncheni egyezményt aláiró hatalmaknak. 

— Ezer cven át éltünk együtt szlovák test-

véreinkkel — folytatta Jaross — és meggyő-

ződésünk, hogv jó és becsületes szomszédok 

leszünk a jövőben. Közlöm, hogy a parla-

menti klub egyidejűleg megalkotta 

a Magyar Nemzeti Tanácsot, 

amely hivatott képviselni az itteni magyar-

ság érdekeit, amig a határrcndezcs kérdése 

teljesen meg nem oldódik. A Magyar Nem-

zeti Tanács tagjai egyelőre a magyar párt 

összes törvényhozói és tartománygyülési 

képviselői. 

Chwalkovszky külügyminiszter Prágában 
Prága, október 7. C h w a l k o v s z k y 

cseh külügyminiszter Rómábó l pénteken reg-
gel megérkezett Prágába. Siróvy tábornok-
miniszterelnök azonnal fogadta. Ideiglenes 
köztársasági elnöki minőségében átadta neki 
a kinevezési okiratot és meghallgatta eskü-
jét. 

Sirovv ezután fogadta T i s o szlovák mi-

nisztert, aki a zsolnai szlovák küldöttséggel 

együtt biztosította az ideiglenes köztársasági 

elnököt a v l ov ák nép hűségéről. 

Sirovy ffadseregparancsa 

Prága, október 7. Sirovy tábornok, mint a 

véderő főparancsnoka. hadseregparancsot 

1 kilogram sötét virágméz 

I kilogram világos virágméz 

1 kilogram akácméz 

1.30 
1.40 
1.60 

NAGY ALBERT v ,éu,r4 
(Paprikapiac.) 

adott ki, amely egyebek között igy szól; 

„ A kormány elhatározta, hogy a münche-

ni megállapodásokat lojálisán teljesíti, hogy 

az állam területének legalább megmaradó 

részét megmentse cs ebben megteremthesse! 

az uj élet feltételeit. Hagyjatok*fel tehát min-

den felhánytorgatással, vitával, vélcmcny-

nyilvánitással és indítvánnyal, hanem össz-

pontosítsátok törekvésteket és jóakaratoto-

kat azok támogatására, akik az uj állom fel-

építésére hivatottak. A mai idők parancso-

lóan előírják, hogy minden erőnkkel biztosít-

suk az uj határok biztonságát, uz ország belse-

jének rendjét cs nyugalmát ." 

Az uj megszállási vonal 

Prága, október 7; A megszállási tervet 

Csehszlovákia kiküldötteivel ultimativ for-

mában közölték a nagyhatalmak képviselői. 

A prágai kormánynak nem maradt más vá-

lasztása — mondja Prága — , minthogy el-

fogadja a visszavonhatatlan jellegű döntést. 

A morvaországi tú lnyomóan cseh lakos-

ságú H o n e n s t a d t város az iglaui német 

népszigetért való kárpótlásként a német bi-

rodalomhoz kerül. 

Cseh részről hangsúlyozzák, hogy az u j 

megszállási vonal kitűzéséről a prágai kor-

mány küldöttségét mint kész tényről értesí-

tették a nagyhatalmak kiküldöttjei. A cseh 

kormány kiküldötteinek tiltakozása néni vál-

toztathatott a helyzeten. 

Csefp csapatok a tjatár-
mentén 

Miskolc, október 7. A cseh" megszállás 

alatt levő Gömörbö l és Abaujbó l érkezett 

utasok szerint a határon tul aránylag csend 

van. Hidasnémetiből tegnap este nem érke-

zett meg a cseh vonat, amelyet a csehek elő-

re bejelentettek. A vonat pénteken reggel 

sem közlekedett cs a távbeszélőüsszckötte-

tés is megszakadt. 

Bánrévével szemben az előre elkészített 

állásokat nagyobb erőt képviselő katonaság 

foglalta el, valamennyien cseh nemzetisé-

gűek. Nádasd határában a néhány nappal ez-

előtt betemetett lövészárkokat ismét kiásut-

ták a lakossággal. 

Putnokra 17 gazda érkezett a megszállott 

területen levő községekből. Valamennyien a 

cseh csendőrség elől menekültek. Előadásuk 

szerint két napja erős cseh katonai csapatok 

szállták meg a határmentet. 

JWem szabad virágot 
dobni Hitler felé 

Berlin, október 7. Hitler és Gör ing a ne-

met csapatokkal együtt vonult be az Észak-

morva határvidékre, a falvakban lelkesedés-

sel fogadják a bevonulókut. Az egyik falu-

ban olyan ügyetlenül dobtak egy virágcsok-

rot a tömegből Hitler felé, hogy a virágok 

szára könnyebb karcolást ejtett a kancellár 

arcán. B o r r a a n, a kancellár törzskarának 

vezetője Hitler nevében utasítást adott, hogy 

a jövőben nem szabad virágot dobni a 

kancellár felé, hanem minden virágot, amit 

neki szántak, a kordonban álló legénységnek 

kell átadni. 

Szombaton esto ma lOC DCCSf I IRC pezsgős 

káposztával és tl&Zl d i s z n ó t o r o s vacsora. 

Vasárnap es<e d lSZRÓfOrOS 

vacsora és l á n g o s 

a Baross Étteremben 
Vár-u. 2. sz. 



Szombat. 1938. oVtóHer 8 D E í M A G y A R O W S Z Á G 3 

Bonneí: 

„Prága tovább folytatta 
hagyományos francia po-

litikától" 
Páris, október 7. A külügyi bizottságbon 

B o n n c t kijelentette, reméli, hogy Cseh-
szlovákia uj határaiért Szovjetoroszország 
éppen ugy jót fog állni, mint Franciaország. 
A külügyminiszter óvást emelt azok ellen a 
célzatos értesülések ellen, amelyek Cseh-
szlovákia uj külpolitikai irányáról szárnyra 
keltek. Határozottan állította, hogy a cseh-
szlovák kormány nem szándékozik Berlin 
védelme alá helyezni magát, ellenkezőleg, 
mint Sirovy miniszterelnök közölte, a fran-
cia külügyminisztériummal, Prága tovább 
fogja folytatni hagyományos franciabarát 
politikáját. 

Végül kijelentette Bonnet, hogy a mün-
cheni értekezleten a gyarmatok átengedése 
nem került szóba 

Az első fü 
Prága, október 7- Tiső József, a szlovák 

ügyek minisztere, pénteken délelőtt Prágá-
ba érkezett, hogy bejelentse az első függet-
len szlovák kormány megalakulását. Tiso 
lett a miniszterelnöke a szlovák kormány-
nak, belügyminiszter: D u r c a n s k y (szlo-
vák néppárt), közoktatásügyi miniszter: 
C z e r n a k (szlovák néppárt), gazdasági mi-
niszter: T e p l a n s k y (agrárpárt), pénzügy-
miniszter: Z u t k o (agrárpárt). 

Prága, október 7. A független szlovák kor-
mány összetételében pénteken délután vál-
tozás történt. Z a t k ó helyett L i c h n e r ag-
rárpárti képviselő lett a pénzügyminiszter. 

A független szlovák kormány székhelye 
Vagy Zsolnán, esetleg Besztercebányán lesz, 
minthogy Pozsony, a jelenlegi „szlovák fő-
város" a német határ közelében fekszik. 

Londoni jelentés arról számol be, bogy a 
szlovák néppárt zsolnai döntését, amely a 
csehekkel való együttműködésre vonatkozik, 
a lengyel közvélemény nem tekinti a kérdés 
végleges eldöntésének. A lengyel közvéle-
ménynek az az álláspontja, hogy a döntés-
nek meg kell egyeznie a szlovák nép kíván-
ságaival. A tót politikai irányzatok gyors 
svoluciója azt mutatja, hogy a fejlődés még 
nem ért véget. 

A szlovák néppárt zsolnai határozatával 
megtörtént az első lépés a csehszlovák állam 
ntrcformálására. A zsolnai határozat — mint 
ismeretes — a legteljesebb önkormányzatot 
követelte a szlovákok részére külön kor-
mánnyal és parlamenttel. Ugyanakkor, ami-
kor az első lépés megtörtént a dualisztikus 
átalakulás felé; a cseh kormány Tiso Józse-
fet nevezte ki szlovákiai miniszterré. A zsol-

BELVÁROSI MOZI Mától szerdáig 
A legnagyobb filmescmény! 

i berlini eiimüsz 
Leni Riefenstlial hallataluul érdekes filmalko-
tása. Csupa feszült izgalom. Felülmúl minden 

eddigi kinematográfiai müvet. NEMZETI ÜGY 
Magyar színek diesüsége. Mindenki nézze meg! 
Tekintettel a bosszu műsorra fé] 5,7, 10 

KORZÓ MOZI Szombattól keddig! 
A szezon első legmulatságosabb 

Habos Gyula 
vígjátéka: 

A papucshős 
Mihályi István nagyszerű vidámjátéka, a fő-
szerepben: KA BON, ERDÉLYI Miül, VANZA-
RY VIKI, PETHEN, BILICSI 5, 7, 9 

I 

Október 15-én a magyar 
K l i i l Q l o s z l á l u s o r s f á t é k I . h ú z á s á n 

296.000 
p e n g ő k e s z p ő n z n u e r e m e n u ( sorsolnák kl. 

Köztudomású, hogy a 

Pető Ernő Bankház 
s o r s l e g u e l n o g u s z e r en c s éve l l á t s z a n a k 

szlovák kormány 
naí határozatot egész Európában rendkívül 

fontosnak tartják a jövő kialakulására nézve. 

Tiso ultimátuma 
Tuka szabaáonbocsáiá-

sáról 
Prága, október 7. Dr. T i s o , az uj szlovák 

rrdnisÉterelnök ultimátumszerűén követelte 

Sirovy tábornok, cseh miniszterelnöktől Tu-

ka Béla dr.-nak, aki 15 évi fegyházbüntetését 

tölti a pilseni törvényszéken, azonnali sza-

badlábra helyezését. 

A zsolnai paktum 
nem jelent végleges 

áöntést 
Bécs, október 7. A bécsi rádió cseh és szlo-

vák nyelven ismertette a berlini értekezlet-
nek a szlovák ügyben pénteken hozott hatá-
rozatát. Eszerint a zsolnai paktum nem jelent-
het végleges döntést a szlovák kérdésben és 
nem tekinthető a szlovák probléma végleges 
megoldásának, mert a szlovák nemzetnek 
magának kell eldöntenie, még pedig népsza-
vazás utján azt, hogy sorsát véglegesen a 
csehekhez kivánja-e kötni, vagy más formá-
ban kívánja eldönteni. 

A zsolnai határozat, amelyet ma a négy-
hatalmi bizottság előtt Berlinben ismertettek, 
nem talált tetszésre még az angol és francia 
kiküldöttek előtt sem, mert az angolok és a 
franciák is véglegesen akarják elintézni a 
cseh problémát, már pedig e kérdésnek a 
zsolnai határozattal körvonalazott dualiszti-
kus rendezése nem fejezi ki a szlovák oro-
bléma végleges megoldását. 

Szlovák zászlók 
Pozsonyban 

Pozsony, október 7. A várost már diszi-
tik a külön szlovák kormány fogadásáru. A 
házak legnagyobb rcszét zöld galyakkal dí-
szítették fel és valamennyi ház tetejéről az 
uj szlovák lobogók lengenek. A szlovák nép 
kitörő örömmel fogadta a szlovák kormány 
megalakulásának hírét. A szlovák lobogókat, 
amelyeket az első szlovák kormány megala-
kulásával kapcsolatban Zsolnán, Pozsonyban 
és több helyen függesztettek ki, a szlovák 
címer alapján készíttették, kék alapon kerek 
fehér középrésszel, amelyben vörös kereszt 
látható. « 

—000— 

Az olasz-angol tárgyalások 

London, október 7. Politikai körökben a 
legnagyobb figyelemmel kisérik az angol-
olasz-viszony alakulásának minden mozzana-
tát. Sajlókörökben ugy látják, hogy a leg-
utóbbi órákban némi nehézségek merültek 
fel a két ország közötti baráti kaucsolutok 

helyreállítására irányuló törekvésekben. Ugy 

tudják, hogy kisebb nézeteltérések merül-

tek fel, mert Olaszország még nem tette meg 

a várt kötelező nyilatkozatot a spanyolor-

szági önkéntesek hazaszállítására vonatko-

zóan. A nézeteltérés abból keletkezett, bogy 

az olasz önkéntesek közül melyik kategóriát 

szállitsák cl először Spanyolországból. A z 

olaszok gyalogosokat akarnak hazaszállítani* 

angol részről azonban szivesebben látnák, ha 

a különleges csapatok, elsősorban repülők és 

tüzérek hazaszállítása történne meg. 

A nézeteltérések ellenére nem tartják* va-

lószínűnek a komolyabb nehézségek felme-

rülését. Sokkal valószinühb, hogy a legköze-

lebbi időben létrejön a teljes megegyezés. 

Szombaton hozzák 
Szegedre dr. Berecz János 

holttestét 
(A Délmagyai ország munkatársától.) Az 

egész városban mély részvétet keltett dr. B e-
r e c z János nőgyógyász professzor halála* 
amely hosszú betegség után csütörtökön reg-
gel következett be n budapesti János-rza-
nutói iumban. Az általános mély részvétet je-
lenti az a sok megnyilatkozás is, amely e ha-
lál hiréie az egyetemhez, a Katolikus Kö .höz 
és számos intézményhez érkezett. A profesz-
szor holttestét szombaton szállítják Szeged-
re. valószínűleg az esti órákban érkezik meg 
autón. Azonnal az egyetem előcsarnokába 
viszik, ahoi díszes ravatalon helyezik ei- A 
ravatal mellett diákok állnak diszőrságst. Az 
egyetem vasárnap délben temeti ei a köz-
ponti épületből a belvárosi temetőbe fiatalon 
elhunyt kiváló orvostanárát. 

A Ferenc József Tudományegyetem orvos-
tudományi kara — ismerve dr. Berecz János 
professzornak a nélkülöző szegénysorsu hall-
gatók megsegítésére irányuló nemes inten-
cióját — , elhatározta, hogy az elhunyt rava-
talára csak maga a kar helyezi el koszorú-
ját, a kari tagok pedig a koszorú arát annak 
megváltása címén a Mcnsa Academica Pub-
licniiak ajánlják fel. Az orvostudományi kar-
nak ezt az elhatározását a társkarok is magu-
kévá tették és azoknak tagjai is azonos mó-
don járnak el. 

Borcsa Bmerikában 
Szombat 5, 7. 9 
VaRÁmap 3, 5, 7, y 

a Széctienui 
Moziban 

a legjobb magyar 
filmoperett! 

A legnagyobb aikor! 
Kieérö műsorban: 

( L s o c s k a 
o a l a c s k a 

ezlnes Paramonnt 
trükkfilm. 

\ müncheni, párisi, 
londoni világesemé-

ny ok * 
Vilighirív lóban. 
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Vita a városi kertészeti fiicmröl, 
a baktói Öntözd csatornáról és 
a tisztviselők szabadságáról 
a pénteki klsgyülésén 
Dr. Bereci^ János emléke 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken délután 4 órakor ült össze a város kis-
gyülése, hogy letárgyalja ?taját tárgysoroza-
tát és előkészítse a szombat délután kezdődő 
közgyűlési tárgysorozatot. 

Az elnöklő vitéz dr. Imecs György főispán 
bejelentette, bogy szomorú kötelességet kell 
teljesítenie, amikor a kisgyűlés egyik kima-
gasló tagjának haláláról kell megemlékeznie. 
A kisgyűlés tagjai állva hallgatták végig a 
főispán beszédéi, aki meghatottságtól elfogó-
dott hangon a következőket mondotta: 

— A ma reggeli lapok bő tudósításai Is 
azt mutatják, hogy dr. Beifcz János Szeged 
város törvényhatósági bizottságának és kis-
gyűlésének tagja, nagv ember volt. Bár csak 
11 évig élt ílt Szegeden közöttünk, ez alalt a 
11 év alatt nagy tekintélyre tett szert, mert 
Berecz János nemcsak az egyetem női ktini-
k i jának volt igazgatója, hanem részt kért a 
maga részérc az élet legkülönfélébb területei-
nek munkásságából és mindenütt mint egész 
ember állta meg helyét, mindenütt igvekc-
zett a városért, a város lakosságáért dolgoz-
ni. Vezető szerepet játszott, megbecsülték és 
é^ intén szeretlek. Indítványozom, hogy em-
lékét a mai ülés jegyzőkönyvében örökítsük 
meg. 

A kisgyűlés tagjai néma csendben hallgat-
ták végig a főispán emlékező szavait, aki né-
hány niísodperces szünet után bejelentelte, 
lingv az egyik kisgvülcsi tagság megszűnésé-
vel megüresedett belvre a soron következő 

póttagul. Wagner Gyulát hívta be, akit sze-
retettel üdvözölt. ^ 

Ezután rátértek* a tárgysorozatra. 
Dr. Ordiigh Lajos fanársnok ismertette a 

tárgysorozat első hét pontját, amelyekben kü-
lönféle városi szállítások bérbeadását java-
solta a polgármester a legolcsóbb aiánlalte-
vóknek. A főispán névszerinti szavazást ren-
delt el a polgármesteri javaslatokra és meg-
állapította, hogy a kisgyűlés egyhangúan fo-
gadta el a szállítások bérbeadására vonatkozó 
JiOlgármesleri javaslatokat. 

Csonka Miklós referálta el a tárgysorozat 
következő 22 pontját, amelyekben különféle 
ingatlan megvételéről, majd épitésí engedé-
lyek kiadásáról volt szó. A k>sfrvii'és névsze-
rinti szavazással egyhangúan fogadta el a pol-
gármesteri rióterjesztéseket. Mindössze a 
tárgysorozat 23-dik pont iánál, amely szerint 
a város a bak tói földiéből 54 hold területet 
átenged a városi kertészet részérc magtenyész-
tés céljaira, állt fel dr. Dettre .Tános és in-
dítványozta, hogv miután a nolgármestcri ja-
vaslat nem tartozik a kisgyűlés elé, mert 

a kertészetet városi üzemmé kí-
vánja átalakítani, 

kéri a ktsgyülést, hogy a polgármester indít-
ványát vegyék le a napirendről. 

Lettre felszólalására T'álfy polgármester 
rá fos/ólt és kijelentette, hogy a városi ker-
tészet részére. 160.000 pengő volt évekkel ez-
előtt a költségvetésbe beállítva, inost pedig 

mindössze ,'tő.OOO pengő szerepel ezen u címen, 
holott a közönség igénye a városi kertészel-
tel széniben nemhogy esőkként volna, hanem 
ellenkezően, az igények állandóan fokozód-

nak. ITgy látta ezt a fokozódó igényt kielé-
gíthetőnek. ha a városi kertészetet anyagilag 
rentábilis üzemmé lehet tenni, anélkül, hogy 
ártanának vele a többi kertészeknek. Ez Pe-
dig csak tigv lehet, ha a kertészet macter-
mésztésre tér át. Ezért kéri a kisgVülést, hogv 
javaslatát fogadlak el és ezzel n javaslattal 
terjesszék a közpvülés élé. indMvánvát.' A 
kísgvűlés a polgármester előterjesztéséhez 
hórzáiártilt. 

Rövid vitát provokált 

n bakiéi városi földeknek 

öntöző munkások kiképzésérc való átengedé-
se. A polgármesteri javaslat ugyanis UöfV szól, 

hogy kérjen a város az államtól 50.000 pengő 
államsegélyt öntöző munkások kiképzése cél-
jaira és ha ez a pénz megérkezik, akkor a 
baktói városi földeken létesítsenek öntöző 
csatornákat és tanítsák meg erre a baktói és 
somogyitelepi lakosokat, illetve azokat, akik 
az öntözésre át akarnak térni. 

Szivessy Lehel kérdezte meg először a pol-
gármestert, hogy tulajdonképen milyen célt 
szolgálna ez az öntözés és amikor Csonka 
Miklós tanácsnok kifejtette az öntözés fontos-
ságát a kisbérieteknél, elfogadta a javasla-
tot. Kiss Ferenc azt hangoztatta, hogy ez az 
öntözés tulajdonképen bolgárkertészetet je-
lentene, de arra kellene megtanítani a mi ma-
gyar testvéreinket — mondotta —, hogv reg-
gel 3-tól este 10-ig foglalkozzanak a földdel, 
ugy mint a bolgárok, de ha ezt nem csinálják, 
akkor az egész öntözési rendszer nem ér sem-
mit. Egvébként is, miután az 50.000 pengős 
államsegély megérkezéséhez van kötve ennek 
az egész javaslatnak a sorsa, ő elfogadja a 
javaslatot és maid ha megérkezik^ az állam-
segély, akkor foglalkoznak vele bővebben. 

Hozzájárult a kisgyűlés alioz, hogy a tápéi 
olvasókör részére átengedett területen 

tejgyüjtő állomást 

építsenek és ezen a város földön épült épület 
az olvasókör tulajdonába maradjon-

Néhány építési engedély kiadása után dr. 
.lobba Fülöp tb. aljegyző kérelmét referálta 
dr. Katona István tanácsnok. Jobba azt kérte 
a kisgvüléstöl, hogy november 24-töl julius 
24-ig engedjen részére fizetéses szabadságot, 
mert tüzoltótiszti tanfolyamon vesz részt és 
erre az időre szavazzon meg részére a kisgyű-
lés 2200 pengő segélyt. 

A polgármester iavsolta. hogv a kisgyűlés 
engedélyezze a 7 hónapos szabadságot fizetés-
sel és ad ion havi 100 pengő segélyt. 

A főisnán szólt hozzá ehez a polgármesteri 
javaslathoz és ki ielentette, hogy meg kell 

gondolni, hogy a város pénzéből segélvt kap-
janak azok a kistisztviselők, akik saját ma-
guk továbbképzésére tanfolyamra mennek. 
•Réo-óta tapasztalja, hogy tetemes összeget 
tettek ki ezek a segélvek, nem szól a szóban -
forgó kérelem ellen, de meggondolást ieényel 
az. hogv ezt a rendszert fenntartsák. Kéri a 
polgármestert, fontolja meg, hogv kinek ad 
seűélvt és csak akkor iavasoüa, ha a város 
érdeke kivánia. A kisgyűlés elfogadta a pol-
gármesteri előterjesztést, de Pálfv maga kér-
te. hogy ezt a kisgyülési határozatot terjesz-
s/ők fel a belügyminiszterhez jóváhagyás cél-
jából. 

Ezután javasolta a polgármester, hogy 
Geller Józsefet és Rasohke GvUlát Szeged vá-
ros kötetekébe veave fel a kisffvfttés és 100— 
100 neuső illetéket róiion ki ráiuk. Geller Jó-
zsef az uiszeuedi kendergvár iffaz^tóia, ma-
gyar állampolgár, de még csak két éve van 
Szegeden. A lörvénv szer'nt kivételes esetben 
néervévi hetvbenlakás nélkül is mev°dhaió az 
illetőség és Geller esv nagv iparvállalat vezc-
lőie. ingattana is van Szegeden. A nole,ár-
mesteri előteriesztés a kérelem teliesilését ja-
vasolta mindkét esetben. 

A kisgvülés a polgármesteri előterjesztést 
elfogadta. 

Ezután M'KálvWv TóstIó ih. alicn^ző kérel-
mét tárgvatták. aki 'NVt pengő tanittmánvi se-
gélvt kért. de a polgármester a kérés eluta-
sítását iavasnlta- A tosgyütes i w határozott. 

Javasolta a PoLránrtester. ho«v Andor 
Zstemond volt szinigaz<*ató tartozását, arnelv 
11.916 pengő 57 fillért tesz ló. terültek, mert 
Andor Zsigmond pndanesfre költözött és a 
V[. kerületi elöljáróság véleménye szerint 
havi 80—100 nengő jövedelemmel r e n ^ ke / i k . 
A kisgvülés elha'órOz'a. hogv a nyilvántar-
tásból kiveszi Andor Zsigmond tartozását, dc 
figyelni fogja további életét, illetve a szám-

A Janik-vendéglő 
(SZENT ISTVÁN-TÉR) értesiti a n. é. közönsé-
get, hogy minden csütörtökön és szombaton a hí-
res marosvásárhelyi módra készült FLEKKEN és 
VARGABÉLES. Más napokon is kitűnő választé-
kos vacsorák. Elsőrendű fajborok. A tizféle ká-
véfajtából főzött feketénk fogalom. Asztalrendc-
lés 16—19-es telefonon. Szives pártfogást kér: 
marosvásárhelyi BARABÁS SÁNDOR vendéglős. 

vevőség tartsa nyilván azt az időt, amikor a 
tartozás Andor Zsigmondon esetleg behajt-
hatóvá válik. 

Ismét átengedi a kisgyűlés a Püspökbazár-
épületben lévő helyiségét az Orszápos Gyer-
mekvédő Liga részére azzal a kikötéssel, hogy 
az adót meg kell fizetni. 

A tisztiorvos javasolta, hogy Koltay Ernő 
és Bárczi Kálmánné részére 3—3 hónapi be-
tegszabadságot engedélyezzen a kisgvülés. 

— Talán nyugdiiba akarnak menni? — kér-
dezte Körmendy Mátyás. 

Élénk derültséget keltett Körmendy közbe-
szólása és hoZzá járultak a háromhónapi be-
tegszabadság engedélyezéséhez. 

Végül Rtersi Béla tb. tanácsnok előterjesz-
tette Csányi György irodai segéderő kérelmét, 
aki hathónapi időtartamra fizetésnélküli sza-
badságot kér, mert — álképzőtnufolyainra' 
megy. , 

— Átképzőtanfolyam? Ugvan mí akar len-
ni? — kérdezte az ogvik bizottsági tag. 

— Talán polgármester, — válaszolt rá va-
laki az asztal niásik végéről. 

Ezzel a derűvel végződött a kisgyűlés tárgy-
sorozata és utána áttértek a szombati köz-
gyűlés előkészítésére. 

o s z i á i y s o r s f e o V B K ! 
I. oszt. húzás október 13—18 

Osváth főárusitónál ETffjES: 
Tábor-u'ca 3. szám. Városi adóhivatal épület. 

fl fasiszta nagytanács 
zsidórendelete 

Róma, oklóber 7. A fasiszta nagytanács éjsza-

kai ülésén uj határozatokat hozott. A nagytanács 

kimondotta, hogy megtiltja a vegycsházasságot 

t i s z t a v é r ü olasz és zsidó, továbbá hamidita, 

negroid és más nem árja fél között. Nem tarioz-

uak elhagyni Olaszországot azok a bevándorolt 

zsidók, akik 60 cvefenél idősebbek és azok, akiU 

olasz nőt vettek felcaégiil. 

A nagytanács értelmezése szerint zsidóuak 

számit az, akinek szülei zsidó származásúak, —> 

akinek atyja zsidó, anyja külföldi —, a keverékek, 

akik zsidónak vallják magukat. Ncni tekintendő 

zsidónak az, 'aki a vcgyesházasságból származik, 

dc a mull év október l-o elölt inás vallásra tért 

át. Olasz iskolába járhat olyan zsidó tanköteles, 

akinek atyja a négy legutóbbi háborúban — tehát 

Libiában, a világháborúban, Abcssziniában, vagy 

Spanyolországban — harcolt és elesett, ezeknek 

a háborúknak egyikében önként jelentkezett harc-

téri szolgálatra, az ellenség előtti hősiességével 

kltünfetté magát, hősi halált halt a fasiszta [orra-

dalomban, a fasiszta uralom átvétele atkilmával 

a fasiszták oldalán megsebesült, 1922. elölt tagja 

volt a fasiszta pártnak, vagy résztvcll l'iunie 

megszállásában. 

Azok a zsidók, akik ezek egyike olá sem tar-

toznak, nem lehetnek a fasiszta párt tagjai, nem 

lehet tulajdonukban 50 hektárnál nagyobb kiter-

jedésű ingatlan, nem lehetnek tulajdonosai, vagy 

üzletvezetői olyan cégnek, iparvállalatnak, amely 

száz alkalmazottnál többet foglalkoztat. Ezek a 

katonai szolgálatból háborúban és békében ki 

vannak zárva. 

A nagytanács döntése értelmében tilos zsidók-

nak Olaszországban letelepedni és a nagytaná-s 

elrendelte a nera kívánatos elemek kiutasítását 

A fasiszta nagytanács elhatározta »Zt is, hőgy 

európai zsidóbevándorlok letelepedhetnek Abesz-

színia bizonyos területein még ezután meghatáro-

zandó esetekben, további kivételekről az ezután 

alakítandó külön bizottság íog határozni. 
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KÉT LEVÉL 
BERECZ PROFESSZOR 

KOPORSOJÁRA 
Pénteki számában adott hirt a Délmagyar-

t'rszág B e r c c z János haláláról s a hiradás 

— most túlzás nélkül mondhatjuk — az em-

berek ezreit érintette szivükön. Ami sok más 

ügynevezett közéleti nagyság méltatásánál 

közhely, az Berecz Jánosnál — élő valóság: 

szivébe zárta ez az egész város és ravatala 

mellett az egész város áll gyászolva. 

A Délmagyarországot, amelyet a megértés, 

»j megbecsülés és a ragaszkodás meleg köte-

lékein kivül semmi más kötelék nem fűzte 

Berecz Jánoshoz, igen sokan keresték fel ma 

az elhunytról megemlékező, áldásos életével 

foglalkozó, munkásságát és jellemét rajzol-

gató sorokkal. Sajnos, nincs helyünk ezek-

lek e kedves emberi dokumentumoknak. 

Egyet azonban ki kell ragadnunk és nyilvá-

nosságra kell hoznunk: annyira megható, 

pgy béna és egy vak nőnek hozzánk és Be-

tecz Jánoshoz intézett levele. A Délmagyar-

országhoz küldött levél szórói-szóra igy 

hangzik: 

Nagyságos Szerkesztő Ur! B. lapja ma reg-

gel végtelen nagy fájdalmat hozott nekünk, 

lehetetlen szegényeknek, M. Berecz Frofesszo'-

Ur halálhírével. 

Meghalt a legnemesebb sziv, mely emberi 

testben élt, meghalt a szegények, a nyomo-

rultak édes szerető pártfogója, Ki megértette, 

orvosolta, gyógyította a szenvedő bajait. Mi 

éreztük legjobban nemes áldott szivet, inert 

mikor két évvel előbb a szegényházból nyo-

morékon és vakon egxik óráról a másikra a 

rosszakarat, a személyeskedés kiűzött, ami-

kor düledező üres szobában fogadtak be éhen 

minden nélkül, amikor hiába könyörögtem il-

lelckcs tényezőkhöz segitséger, mind clzárkó-

zott, megkeményítették szivüket, csak ez az 

Egy Nemes Sziv, jött és segített. És azóta 

folyton segített. Nagylelkűen gondoskodoit ün-

nepeinkről. Hogy mit vesztettünk? Sokat, 

mindent. De hisszük, hogy imádkozik értünk 

Istennél és ha látja, hogy sokit szenvedünk, 

nincs pártfogónk, nincs jótlcvőnk, nélkülö-

zünk és látja, hogy nem bírjuk, eljön ertünk 

és elvezet az édes Jézushoz, a szegények édes 

jó atyjához, lelkünk boldogságához. 

Kérjük szépen, bucsusorainkat juttassák el 

a koporsóba, mi nem bírunk elmenni, szeret-

nénk szikiinket a koporsóba tenni, ugy búcsúz-

ni a legnemesebb Embertől. 

Isten áldja meg önöket is, ha megteszik 

forrón köszönjük. 

Mély tisztelettel Batancs Erzsébet bcua, 

Svcda Júlia vak. (Korniáuyos-ucca 13.) 

Mondanunk se kell, hogy a béna Battancs 

Ei zsebet és a vak Svcda Júlia kívánságának 

eleget teszünk. A hozzánk intézett levél mel-

léklete egy névjegyboriték a koporsóba szán-

va, a borítékban egy szentkép, amelynek a 

hátlapjára keresztet rajzoltak és a következő 

sorokat irtok: 

(A Délmagyarország munkatársától.) Halá-
los tragédia játszódatt le pénteken Alsóváro-
son, a Szán lóucca 4. számú házbap- Keszeg 
József 23 éves foglalkozásnélküli ember, akit 
kasszafurásért, lopásért és betörésért többször 
elitéltek, 

agyonlőtte 29 eves nővérét, Máriát. 

Keszég József csak a napokban szabadult 
a szegedi ügyészség fogházából. MegirLa a 
Délmagyarország a napokban, hogy Szente-
sen a Rútz-telepen betörés történt, amelynek 
egyik gyanúsítottja Keszég. Elvitték Szentes-
re, majd visszakerült a szegedi ügyészségre 
cs bár igen sok gyannok volt ellene, eddig 
nem lehetett reá semmit sem bizonyítani. 

Ez tegnap történt és pénteken urár számié-
kos emberölés miatt a rendőrség foglya. Ke-
szég József, amikor szabadlábon van, apjá-
nak szobakonyliás lakásában liuzza meg ma-
gái. De csak nappal. Éjszaka barátaival csa-
varog, megtámadja és kifosztja a gyanútlan 
embcrekcl. A hatóságoknak már eddig is igen 
sok hajuk voll Keszéggel, bünlajstroma ma 
betelt: megölte a nővérét. 

Keszég Ferenc, a gyilkos édesapja az ud-
varban foglalaloskodoíl. amikor megjött Má-
ria leánya a piacról. Néhány perc múlva dör-
renést hallott a konyhából, beszaladt és a 
földön fekve találta leányát, akinek melléből 
patakzott a vér. Fia nyugodtan állott egy da-
rabig. azután 

forgópisztolyát maga elé tartva, 
kirohant az uccára. 

Á temető felé vette útját, ahol eldobta a fegy-
vert és elment a Faludi-malomba, ahonnan 

felhívta a mentőket, akiknek be-
jelentette, bogv nővérét — baleset 

érte. 

'Á méntők m á r csak a beállott balált kons-
tatálhatták és amíg értesítették a rendőrfő-
kapitányságot, Keszég bement az ötödik ke-
rületi őrszobára, aliol 

önként jelentkezett. 

A kapitányságról dr. Domokos Ferenc fo-
galmazó és Sztavrovszkv Pál főorvos autón 
siettek ki a helyszínre. Az ügyészség részéről 
dr. Szarvas János jelent meg. A bizottság 
megállapította, hogy 

a golyó Keszeg Mária jobb mel-
lébe fúródott és azonnali balált 

okozott. 

Holttestét beszállították a törvénvszéki orvos-

t 
Méltóságos ur! 

Mimiig örömet szerzett nekünk', Szegé-

nyelnek, most nz egyszer mély fájdalmat, 

Buesuzunk, dc Jézus szent szivében ta-

lálkozunk. Itt c földön Isten nevében se-

gített; kérjük. Isten előtt so feledkezzék' 

meg rólunk, szegényekről. Nekünk nincs, 

uki segítsen, nemes Szive kihűlt. Mi sirat-

juk és várjuk! 

Imádkozunk crle 

B a t t a n r s E r z s é b e t b é n a , 

S v é d a J ú l i a v a k . 

tani intézetbe. A boncolás fogja megállapíta-
ni, hogy milyen szerveket roncsolt össze a 
testvér fegyverének golyója. 

4 gyilkos íeslvér vallomása 

A déli órákban kezdte meg dr. Domokos 
Ferenc rendőrfogalmazó Keszég kihallgatását. 

A gyilkos ugy akarja beállítani a 
dolgot, mintha fegyvere véletlen-

ségből siilt volna el. 

— Piacra küldtem Marit és apámat val-
lotta minden megbánás nélküli hangon —, 
hogy ebédrevalót hozzanak. Negyven fillért 
adtam ecetre cs linóra. Aztán leültem a szo-
bában és megakartam tisztítani revolvere-
met. ök megjöttek, apám az udvaron maradt, 
Mari pedig leült a, konyhában. Szőlőt és ke-
nyerei cvell, amikor kimentem. A revolver a 
kezemben feküdt, a másik tenyeremmel si-
mogatva tisztítottam. 

— Hoztál túrót cs ecetet? 
— Hogyne, — felelte Mari. 
— Majd lisztre is adok pénzt — szóltam 

aztán magam sem tudom hogyan, ehült a 
fegyver. Hallottam Mari hangját : 

— Csak nem lőttél le? — kérdezte csendes 
hangon, azt feleltem, hogy „ugvan miért 
lőnélek le". De akkor már a földön feküdt 
cs vérzett. A többit már tudják az urak. 

Nem akartam agvonlőnni a nővéremet, 
tisztogatás közben sült el a revolver . . . 

A rendőrség nem ad hitelt a megrögzött 
bűnöző vallomásának, tovább folytatja a 

nyomozást. 

4z apa Terhelő vallomása 
Keszeg Józsefet vallomástétele után leve-

zették a fogdába, majd Domokos fogalmazó 

kihallgatta apját, Keszeg Ferencet, aki sú-

lyosan terhelő vallomást tett fia ellen. A val-

lomás után szembesítette az apát a fiával. X 
testvérgyilkos lesütötte a szemet, nem me i t 

apjára nézni, az öreg pedig elcsukló hangon 

mondotta: 

— M»f csináltál t e . . . Megölted a leányo-

mat, a testvéredet . ' . 

A detektívek előállították M o l n á r Istvánt 

napszámost, aki Keszég testi-lelki cimborá-

ja. Ö csak annyit tudott mondani , hogy csü-

törtök este együtt nézlek meg egy 

filmet. Az előadás után Keszég két nővel ta-

lálkozott. A nyomozás ezután megállapítot-

ta/hogy a testvérgyilkos az egyik Vám-tcri 

kocsmába ment, ahol megivott nyolc deci 

bort. Beszélgetésbe elegyedett az egyik tu-

lajdonosnövel, akinek azt mondotta, hogy 

az egyetemen tisztviselő és sarát, negyven-

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
szeaio, CSEKONICS «> KISS ucca SAROK 

Házfarfási papíráruk 
Márvány fedelű beíró könyv, 48 lapos —.14 
Kockás blokk 2 drb " —18 
Fehér irodai papír 15 ív —24 
Hosszúkás formájú borilék 50 drb 24 
Normál forináju színes borilók 50 drb —24 
Nyugtakönyv —.24 
Jegyzékköeyv — 24 
Szállitólevéíkönyv 24 
Számlakönyv — 21 
Hosszúkás formájú sima blokk 1 drb —24 
Nagy formájú sima blokk 3 drb —.24 
Barna fedelű beíró könyv 5 drb —24 
Vászon uláuzalu levélpapír borítékkal, 

10 drb —.24 
Kék filvédö 2 drb —.24 
Csipkés torlapapir 4 drb ; 21 
Papírtálca 0-ás 35 drb —.21 
Mignon hüvely 1-es 110 drb —24 
Szines falvédő 2 drb . —28 
Márvánvfedelű beirókönyv 72 lapos —.32 
Má rvány fedelű beirókönyv 96 lapos —58 
Márvány fedelű üzleti könyv 100 lapos —9S 
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K ö l c s ö n a d ö n n e k jfésf?iíöidihér?l!á°fi
<í,ffF?r 

dányonkint m á r h e t i 4 fillértől. 

Házhoz szállítás! 48 féle Magyar-Német-Angol-Amerlkai-Francia-Olasz-Sváici 
f o l y ó i r a t o k . Iroda : Horthy Miklós ucca 8. Telefon: 27—30. 

Testvérgyilkosság 
a Szántó-uccában 

Késség Jóssef revolverrel agyonlőtte nővérét — A ro« 
voíímultu betörő önként felentkesett és aszal véde-

kexik, őogy véletlenül sült el fegyvere 
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ezer pengő értékű házában lakik. Hogy in-

nen hová ment és mit csinált, azt a szombati 

nyomozás fogja megállapítani . M inden való-

színűség szerint a rendőrség szombaton be-

fejezi a nyomozást és átküldi Keszég Józse-

fet az ügyészségre. 

„Elvesztettem lányomat, 
egyetlen támaszomat.. 

'A Délmagyarország munkatársa kinl járt a 
gyilkosság színhelyén, a Szántó-ucra 4. szá-
mú házban. Szűk kis konvha, sarkában • gy 
szék Ott ült az áldozat, ott fngvasztotta tíz-
órai ját : szólót kenyérrel. Mellette a szoba, 
földes, véletlen ágyak. Ma még nem takarí-
tott a Mari. piacon volt ecetért és túróért . . . 

Hatvanhét éves ember az apa. Kcszétr Fe-
renc. Kopott szegénv földmives, aki a város-
tól bérel két hold földet. 

— Szegénv Mi r i leányom művelte a kis 
földet, főzött, takarítóit, mindent ö dolgozott. 
Most elveszítelteni egyetlen támaszomat. Jó-
zsi kicsi gvermekkora óta rosszindulatú, csa-
vargó vérű. Nem bírtunk vele . . . Addig 
volt csnk nyugtunk, amig n tömlöcben, vnfiy 
a katonsisáfnál volt. Most is nyolc. Tinóig tá-
vol volt. Megjött és már a legnagyobb baj 
szakadt a nyakunkba. Miért lette, miért 
lette? 

Az öreg szemeit ellepik a könnyek", hango-
san felzokofr. 

— Nem hiszem. líogv véletlenül lőtte le 
reányomat! Folyton szipolyozta, pénzt kért 
tőle és hn nem kapott, nagyon goromba volt 
vele. dc hozzám is . . . Egvszer mojrfedleni, 
kaoát fotfott rám és te akart ütni. A szom^zc-
d"k mentetlek meg és én rendőrt hoztam, be-
vitte a kap í innvs 'Wa. Tessék elhinni, ha egv 
apa feljelenti a fiát. az na ivon rossz överek 
lehel Apukor a rendőr elvitte, visszakiabált: 

— Ha kiszabadulok, ugvis agyonverem! 
— llyei] szerencsétlen apa vagvok, — fe-

jezte be. az öreg Keszég Ferenc, aki ma örök-
re elvesztette leányát cs családfenntartóját. 

Benedek András. 

A szegénységi bizonyítványon kivitt 

minden okirat 
bélyegköteles 

A szegedi pénzUgyigazgalóság rendelete 

A szegedi pénzügyigazgatóság néhány 

nappal ezelőtt « szentesi polgármesterhez a 

következő átiratot intézte: 

— A szegénységi bizonyítvány csatolásával 

ibcnyujlott kérelmek alapján kiállított okiratok 

közül csnpán u szegénységi bizonyítvány illeték-

mentes. Minden egyéb okirat szegénységi bizo-

nyítvány bemutatása rsetén is csak megfelelő il-

leték lerovása után adható ki. 

— A jövőben minden egyes hatósági igazolás, 

vagy bizonyítvány — a szegénységi bizonyítvány 

kivételével — niég abban ar esetben is bélyegkö-

telcscn adandó ki, amikor ezt a hatósági igazo-

lást, vagy bizonyítványt u fél bélyegmentességét 

igazoló szegénységi bizonyítvány csatolása mel-

lett benyújtott beadvány alapján kéri. Tehát bc-

lypgkötelesen adható ki hatósági bizonyítvány is. 

Az idevonatkozó pénzügyminiszteri rendelet alap-

ján egyedül csak maga a szegénységi bizonyítvány 

adható ki illetékmentesen — a szegénységi bizo-

nyítvánnyal kapcsolatban benyújtott beadvány 

alapján. 

A szegedi penzügyigazgatóságnak ez az 

átirata, min t nekünk Szentesről írják, nagy 

kavarodást idézett elő az ottani városházán. 

Edd ig ugyanis az volt a rend, hogy a városi 

hatóságok szegénységi b izonyítvány alapján 

bélyegmentesen szolgáltatták ki a kért ok-

iratokat. A polgármester az átiratnak meg-

felelő rendelkezést adott ki a városi ügyosz-

tályok vezetőinek, de egyúttal magyarázatot 

kért a pénzügyminisztér ium illetékies osztá-

lyától az átiratban közölt rendciTcezcsekm 

vonatkozóan. A z a vé lemény ugyanis a vá-

rosházán, hogy a pénzügyigazgatoság állás-

foglalása a törvény téves értelmezésén alap-

szik és nem helytál ló. 
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Elsőrangú uriszabóság 
Divafhülönlegességek 
Széchenyi-tér. 

Divat- és sportöltönyök 
Bőrkabátok — Felöltök 

Gumiköpeny — Naelrúg 
intézeti rubök — Sapkök 
Ing — Kalap — Nyakkendő 

1 . . fc j 

Páris 
a béke mámorában 

(Párisi levél) 

(Páris, október). Milyen csodálatos napok a bi-

zonytalanság, a kétségbeesés fájdalmas két szo-

morú hete után . . . Az örökké táncoló, mosoly-

gó, fényáradatban uszú Páris az elmúlt két bét 

alatt, úgyszólván egyik óráról a másikra, sira-

lomházzá változott. A nagy fényár adatban uszó 

boulvárdok elsötétültek, a kirakatok kialudtak, 

helyettük egv éjszaka átalakították a fényes víl-

lanylámpákat kis kékfényü világítássá. A" hatal-

mas állomásokon hömpölygött a - nép,- mindenki 

kézében kis csomagokkal vonalot keresett. Mind-

egy volt, hogy hová, melyik részébe az ország-

nak, csak .,el Parisból" vjalt a jelszó. Másutt bú-

csúzkodó katonavonatok végcllálhatatlan sora. 

A nagy autóforgalom -a felérc csökkent. Cket 

is besorozták. Előkerültek a régen ócskavasnak 

számító ősrégi taxik, bogy valamiképen a forgal-

mat lebonyolíthassák. Az uccákon, az ujsógok ki-

adóhivatalai előtt állandóan ezerekre menő tö-

meg várta a percenként érkező híreket. Az üzle-

tek üresek, sokan bezártak . . . Láttunk férfiakat, 

asszonyokat, gyermekeket eltorzult arcokkal, 

menekülni azok felé, akik egy-egy reménykedő 

szóval vigasztalták. 

A müncheni akkord hírére, amelv még a haj-

nali órákban elterjedt, valóságos üdvrivalgás 

visszhangzott egész Parison keresztül. 

„La Paix" a béke — ez a rövid szó, minden 

ajakon és hatalmas reménység született a szivek-

ben. Ifusz éve a vérontás után, az emberek újra 

kezdték átérezni a borzalmakat. 

Dc most mindez egy rossz álomnak tűnik és a 

Béke, ami a legdrágább 3 földön — visszajött 

számunkra. A már-már elsiratott apák, férjek, 

fiak visszatérnek munkájukhoz, az emberek arcá-

ra visszajött a niosolv. A fényreklámok kigyúl-

tak. Az uccákon egymást csókolgatják az embe-

rek . . . 

Páris örül, láncol, dalol és nz, ezrekre menő 

tömeg ünnepli a békét és azokat, íkik bátor ki-

állásukkal kiharcolták a békét. 

Most pedig még, h-ogy a végleges béke megle-

gyen Európában, a rövid elkövetkezendő pár hét 

keil, bogy a mi Magyarországunk igazságával 

pontot tegyenek erre a korszakra, bogy ezzel va-

lóban egy uj, igazi Béke áldásos munkás élete 

kezdődjön cl. Páris érzi ezt és Páris kívánja ezt. 

Nincs ma gondolat Parisban, amelv ne óhajtaná 

a magyar igazság gyors érvényesülését és ezzel 

a béke munkáját mindenki szamára. 

F TToffmann Magda. 

CSONGRÁD VARMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁ-
GI BIZOTTSÁGÁT október 13-ra rendes közgyű-
lésre összehívták. A közgyűlés tárgysorozata •ló 
pontból áll. 

A SZENTEST SERTÉSPIACOT újra lezárták. 
Szentestől t kilóméterre ugyanis megjelent a száj-
és körömfájás. 

A R ÉK ÉSVAR MEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍ-
TÓT EGYESÜLET október 15-én tartja Bckéscsa-
bán rendes őszi közgyűlését. 

A LÉGOLTALMI LIGA OROSnAZT CSO-
PORTJA október vi-án, pénteken alakult meg. 

AZ ÖNTÖZÉSI HIVATAL AZ ALFÖLDÖN 
tudvalevőleg hatalmas munkálatokat végez. Bé-
késszentandrásnál baiózási zsilipeket építenek. A 

több, mint egymillió pengőbe kerülő munkálatra 
különböző tervek készültek. Közülük a legalkgl-
niasabbra, amelyet a napokban választanak ki, 
október végén kiírják a versenytárgyalást. 

AZ OROSHÁZI ADÓFELSZÓLAMLÁSI BI-
ZOTTSÁG pénteken kezdte meg munkáját. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN hétfőn kezdődik a 
kisgyűlés. A tárgysorozat legfontosabb pontja a 
jövő évi költségvetéssel való foglalkozás. 

BAJA VAROS KÖZGYŰLÉSE letárgyalta n vá-
ros jövő évi költségvetését. A vagyonszaporulnt 
20 százalékos. A város földbirtoka 4820 kat. hold, 
amely vagyonkimutatásban 2 millió háromszáz-
ezer pengővel szerepel. A város jövedelmező \ts-
gyona 8 millió kilencszázezer, a nem jövedelmező 
vagyon 3- millió ötszázezer pengő, Spever-tarto-
zás 1 millió hároniszáznvolrvnnnégyezcr pengő. 

erékpárosok ! 
E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s ár-
b a n rész le t re a d o m . Hunilkn* és alkatrészekéi 

árban kaphat Szántó Sándornál. 
Szened , flélss D. palota* Kis* u. 7, 

II Hódmezővásárhelyi 
Takarék rágalmazási 

pere egy ügynök ellen 
(A Dclmagyarország munkatársától.) Azt 

egyik vásárhelyi lapban márciusban a Hód-

mezővásárhelyi Takarékpénztárral kapcso-

latosan L a u b J ános cikket irt, amelyben a 

takarékpénztárnak a Gazdasági Egyesülettel 

kapcsolatos eljárását ismertette. Többek kö-

zött azt is állította, hogy a takarékpénztári 

oly váltókat érvényesít a Gazdasági Egyesü-

let ellen, amelyeket jogtalanul töltöttek ki. A! 

takarékpénztár a köz lemény egyes részeit 

vád tárgyává tette, az ügyet pénteken tár-

gyalta a szegedi törvényszék U n g v á r y-

tanácsa. A főtárgyaláson L a u b János bizo-

nyítást ajánlott, amive l szemben a főmagán-

vád ló arra hivatkozott, hogy bírói í téletet 

állapították meg a követelés jogosságát, he-

lyességét, kérte az irutoknak beszerzését. 

Laub ezután azzal folytatta, hogy „min t 

nyilas vizsgálja a bankok ügyét " és azért 

foglalkozott a takarékpénztár dolgaival, mert ( 

neki két részvénye van. Később aztán elis-

merte, hogy a részvényeket, amelyek a taka-

rékpénztárnál voltak letétben, végrehajtói lag 

lefoglalták tartozásai fejében. Dr. B u r g e r 

Béla a f őmagánvád ló képviseletében rámu-

tatott arra, hogy Laub, aki ingatlanközvetítő 

ügynök , m inden indok nélkül foglalkozik a 

dolgokkal, különösen akkor, amikor bírói 

ítéletek már tisztázták n helyzetet és a Gaz-

dasági Egyesület többször is elismerte a 

tartozás fennállását. Azokat a váltókat, ame-

lyeket peresítettek, soha sem javították ki, 

sőt az egyiket a Gazdasági Egyesület kifo-

gással meg sem támadta. Ma jd rámutatott ar-

ra, hogy a vádlott szinte zugirászatszerü mű-

ködést fejt ki és innen származik a sértettel 

való összetűzése. Ellenbizonyítást ojánlott 

fel, hogy a vádlott állításai cs feltevései va-

lótlanok. 

Laub hosszas előterjesztését Ungváry ta-

nácselnök többször szakította meg, mert nem 

az ügyre, tartozó kérdésekkel foglalkozott. ' 

Végü l a pénzügyigazgatósági iratok beszer-

zését és tanuk kihallgatását kérte; A bizo-

nyítási indí tványoknak a biróság részben 

helvt adott és a tárgyalást elnanolta. 
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Feri i ingek neszen es rendelésre, i f e h s r n e m ü e k e t is j ó l 
Sséchoityi-tér 17. Csokon l<s-u«« 6. 

Unió tag Kalász iats 

— Október 6. A Szegedi Temetkezési Egye-
sület karöltve a Szegedi Rákóczi Egyesülettel 
vacsora keretében áldozott az aradi 13 emlé-
kének. Lantos Béla elnök üdvözölte a nagy-
számban megjelenteket, ma jd Bál int Gyula 
Sándor titkár mondott ünnepi beszédet. Az 
ünnepség során felszólalt még dr. Hunyad i 
János és Járol i Géza. A résztvevők elfogad-
ták az elnökség azon javaslatát, bogy a közel-
jövőben felszabaduló Kassára, ahová monstre 
zarándoklást rendeznek Szegedről különvo-
nattal, magukkal vive az ország leggyönyö-
rűbb Rákóczi-zászlóját, amelyet 30 esztendő-
vel ezelőtt a Rákóczi Egyesület szenteltetni 
fel, amikor Szegeden az egyesület felállította 
az ország első Rákóczi szobrát. A Rákóczi 
Egyesület vezetősége a zarándoklásra már 
megkezdte az előkészítő munkát , bogy az el-
sők között legyen, akik a felszabaduló Fel-
vidéken meglátogatja elszakított véreinket. A 
lelkes ünnepség Lantos Béla elnök záróbe-
szédével ért véget. 

— Hétfőn: elöljáróság) ülés »z ipartestületben. 

Az ipartestület elöljárósága hétfőn délután hat 

órakor a székház emeleti termében tartja rendes 

ülését. Az ülés napirendjén a szokásos jelentése-

ken kivül szerepel a fém,- a fa-, a csont-, az agyag-

és papíriparban alkalmazottak munkaidejének sza-

bályozásáról szóló rendelettervezet, az áremelke-

dések hatósági ellenőrzése, a légvédelmi kiképzés 

ügye, indítványok és az Iparcsarnok épületének 

Ulófelülvizsgálala. 

— Matematikai verseny. Az Eötvös Loránd 
Matematikai és Fizikai Társulat október bő-
én. szombaton Budapesten és Szegeden egy-
idejűleg matematikai versenyt rendez. A ver-
senyen résztvehetnek mindazok, akik 1938-
l>an tettek érettségi vizsgál. A versenyen Sze-
geden résztvenni szándékozók a kitűzött na-
pon délután 3 órakor a Ferenc József Tudo-
mányegyetem Bolyai intézetének I. számú 

tantermében (Baross Gábor-u. 2.) pontosan 
jelenjenek^ meg és igazolásul érettségi bizo-
nyítványukat vigyék magukkal . A kihirde-

tendő tételek kidolgozására 4 óra fordiIható, 
könyv, vagy jegyzet szabadon használható. A 
kél legjobb dolgozat szerzőinek a Ráró Eöt-
vös Loránd di jat a társulat közgyűlésén 
nyújt ják át. 

Zászlókat küld 
a szegedi egyetemi ifjúság 
a Felvidékre 
Rögtönzött gyűjtés 

az előadótermekben 

A szegedi egyetemi ifjúság tegnap elhatá-

rozta, hogy zászlókat küld a ma még elszakí-

tott, de rövidesen visszatérő magyar Felvi-

dékre. A gyűjtést nyomban a tantermekben 

megindították. Az amúgy is szűkös körülmé-

nyek között étő ifjúság zsebpénze hamarosan 

a közös kasszába vándorolt és pillanatok alalt 

jelentős összeg gyűlt össze. 

A pénzből nemzetiszínű zászlókat vásárol-

nák. Már valószínűleg 3 közeli napókban uj 

szállifmáDy szegedi zászló indul el a Felvi-

dékre., hógy kiesi magyar házak homlokzatá-

ra tűzve hirdesse a magyar feltámadást . . . 

Hógy figyelmeztessék ezek az ajándékzászlók 

a szenvedő magyarokat arra: gondolnak rátok 

a megcsonkított ország magyarjai, gondolnak 

rátok cs nemsokára ertetek jönnek . , . 

— Székelési zavaroknál és az e2ekkel járó ál-
talános rosszullétnél a rendkívül enyhén ható 
természetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel 
felkeléskor egy pohárra! bevéve — a gyomor-
bélcsatorna tartalmát gyorsan kiüríti, a puffadt-
ságot csakhamar csökkenti, az emésztést és >a 
vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbü-
lést szerez. Kérdezze meg orvosát. 

— Októberi gyorsirási és gépirási tanfolya-

mokra beiratkozás szakiskolában (Honvéd-tér 4) 

— A Magyar Diák Egység estje. A Magyar 
Diák Egység szervező bizottsága szombaton este 
9 órai kezdettel rendezi az ipartestület márvány-
termében Ismerkedési estjét, jegyek elővételben a 
diákszolgálati irodán kaphatók délután 2—l-ig 
(Tisza Lnjos-körut 77., városi zeneiskola). 

Valödl habselyem contblnök, 

n a d r á g o k , H á l ö l n g e k 

k a m p ó i és H a g y l n i l 

A szegedi egyetem 
díszdoktorrá avatja 
Balogh Jenő 
volt igazságOgyminiszíert 

Budapestről jelentik: A kormányzó a vallás-

és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére meg-

engedte, hogy a szegedi Ferenc József Tudomány-

egyetem <!r. B a l o g h Jenő, belső titkos taná-

csos, ny. igizságügyminisztcrl, volt budapesti 

Pázmány Fcler tudományegyetemi nyilvános ren-

des tanárt a tudományos irodalom művelése és az 

egyetemi oktatás terén szerzett rendkívüli érde-

meinek elismeréséül a jogtudományok tiszteletbeli 

doktorává avassa és részérc a tiszteletbeli doktori 

oklevelet kiadja. 

Gumiharisnya 
fájós, dagadt ós viszeres lábakra, 
készen és mérték után H 6 F L E 
Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskőtők, 

sérvkötők, suspenzorok raktára. 

Légoltalmi közlemények 
Az I. belvárosi légoltalmi körzet bázlégoltalmi 

parancsnokai részére hat órára terjedő tanfolyam 
nyílik. A tanfolyam három napos, a Szegedi Gaz-
dasági Egyesület helyiségében tartják október 10, 
11 és 12-én délután 7-től 9-ig A törzslapok n kör-
zeti irodábin és az előadóhelyiségben közvetlen 
az előadások előtt kitöltendők és a parancsnok-
sághoz beterjesztendök'. Körzetparancsnokság, Szé-
chenyi-tér 9, I. emelet T>. 

— Tagavató közgyűlés a ebevfánál. A Szegedi 
Cbevra Kaddisa f. hó 15-én, szombaton este 8 
órakor a hitközség nagytermében közgyűlést tart, 
melynek napirendjén uj tagok fölvétele és ünne-
pélyes felavatása szerepel. Fölvételek iránti be-
jeién téseket a közgyűlés napjáig a titkári hivatal 
(Margit u. 20) elfógád. A közgyűlésre ugy az 
egyleti tagokat és családtagjaikat, mint az ér-
deklődő közönséget ezúton is nieghivia az elöljá-
róság. 

A hatodik évforduló 
Szombaton van hatodik fordulója 

annak, hogy Szeged harmadik korszaká-

nak nagy alkotója, gróf K 1 c b e 1 s -

h c r g Kuno tragikus hirtelenséggel el-

költözött az élők közül és ezzel éppen 

akkor hagyta árvaságban varosát, ami-

kor a legnagyobb szüksége lett volna 

m ind ig serkentő, ösztönző, épitő és al-

kotó támogatására. Alakja körül régen 

elhalkult és elhallgatott minden meg-

nemértő kicsinyes hátráltatás, parciális 

szempontokat szolgáló türelmetlenkedés* 

alakja régen — nem hat éve, sokkal 

régebben — tisztán és töretlenül áll min-

denki előtt, aki megismerhette magas-

rendű szempontjait , épitő koncepcióját , 

mély kultúráját és teremtő képességét. 

Hogy mit alkotott Szegeden és váratlan* 

gyors halálával mit veszített Szeged —1 

mindenki ismeri. Szeged harmadik kor-

szakának európai kövei róla beszélnek 

az egész magyar kulturális élet számára. 

Nemcsak nz emléktábla, az alkotások 

hirdetik: T e s n x a l o g u n t u r . . . 

A hatodik évfordulónál Szeged a* 

el nem mu ló hála és újra sajgó fá jda lom 

érzésével keresi fel sírját a fogadalmi 

templom kriptájában, ahol a tér szivében 

nyugszik, a téren, amelyet alkotott. 

Szeged minden évben hálás, fojó szív-

vel emlékezik nagy baiát járói és elzarán-

dokol felejthetetlen nikotójcrimc kopor-

sójához. Á varos hatósága í2-én, szer-

dán reggel 9 órakor — temetésének 

napján — gyászmisét mondat a fogndnl i 

mi templomban. Ezzel m é g nem záró-

dik le az emlékezés a hatodik évfor-

dulón , 16-án leplezik le Budapesten gróf 

Klebelsherg Kuno szobrát és nz emlék-

műné l , az Erzsébet-hídfő előtti Eskii-tc-

ren rendezendő ünnepségen K n r n i í t 

Gyu la , a képviselőház elnöke cs gróF 

T e l e k i Pál kultuszminiszter m ö n d 

emlékbeszédet az iskolaépítő kultuszmi-

niszterről. 

—oOo— 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak' 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kovács-
segéd, 2 késes ós köszörűs, 5 asztalos, 4 kádár, i 
kerékgyártó, 1 szíjgyártó, 5 konfekciós szabó, 5 
katonamunkás szabó, 10 cipész, 1 borbélysegéd, 1 
szűcs, 2 fiatal sütősegéd, 2 napszámosfiu, 1 ko-
csis 18—20 pengő heti fizetéssel, 1 nős kocsis 
liosszu bizonyítvánnyal, 1 fuvarozási vállalat-
hoz, 1 raktárt munkás kerékpárral rendelkező 
heti 12 pengő fizetéssel, 1 gazdasági mindenes, J 
kifutófin, 1 mindenes szolga kantáiba, 1 füszer-
kereskedősegéd Csomagoláshoz. Nők: 3 hölgyfod-
rásznő, 6 cipötüzőnő, 1 varrónő kötszövődebe, 1 
kifutóleány varrodába, 1 Csomagoló leány pap-
rikakivilcíi üzletbe, 2 napszámosleány, aki a 
könyvkötésiét női vagy dobozkészfitésnól (gyako-
rolt, szállodai szobaleány, mindenes, mindenes 
íőzőnők. 

— Emil Ludwig: Roosevelt, Delmagyarorazág-

kölcsönkőnyvtá r. 

— Hamis esküért négy hónapi fogház. Hamis 

esküvel vádoltan állolt csütörtökön a biróság 

előtt V a s Mátyásnó negyvenöt éves földműves-

asszony. Az elmúlt esztendőben vállalta férjénclí 

H e g e d ű s Ferenc kereskedőnél levő 32 pengős 

tartozását és erről kötelezvényt irt nlá. A tarto-

zást nem fizette meg és a járásbíróságon, ahol nz 

ősszegért beperelték, éskü alatt Vallotta, hogy 

aláírása hamis, bár tanuk látták, amikor sajálkc-

ziileg aláirta. A törvényszék enyhítő körülmé-

nyek figyelembe vételével négy hónapi fogház-

büntetésre ítélte. 

Beíotjét paprikáját, paradicsomát „ VfflDUL -lal 
tegye él. A k k o r l e s s ta r tós ! E.cek óta kitűnően 
bevétt gyiimölo.skonzérváló por. Kapható a késaitóaét: 

Gergeiy oyügyszeraszníi. zt£&x?.2£ 
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T á n c k u r z u s 
kezdők és haladók részere az ipartestületben dr. 
<11 LYANNÉNAL kedd. péntek tanítás, szerda kü-
loukurzus, csütörtök este, vasár- és ünnepnap d. 
u. és este össztánc. 152 

— Végrehajtás után. O p s u s z t a János öt-

Vcu éves gazdálkodó F a r a g ó Józseftől bérelt 

földet, amelynek béréből tizenkét mázsa búzával 

adós maradt. Február 22-én, amikor nem volt ott-

hon, bcáliitolt hozzá Faragó és Morvay János 

végrehajtó, aki biztosítási végrehajtást vezetett 

ellene. Másnap Opsuszta ingerülten tett szemre-

hányást Faragónak: „Minden értesítés nélkül Jöt-

tek hozzám foglalni, ugy rontottak be hozzám, 

mint a haramiák." A baltonyai járásbíróság elnö-

ke és Morvay végrehajtó rágalmazás címén jelen-

tetlek fei. A pénteken tartott tárgyaláson Opsusz-

ta kijelentette, hogy ő nem tudta, hogy végrehajtó 

Járt nála, akit ő nem akart megsérteni kijelenté-

révei, még kevésbé a járásbíróság elnökét. A bi-

róság a vádat beigazoltunk látta és Opsusztát 100 

pengő pénzbüntetésre ítélte. 

— Burnum, a XX. század cirkuszkirálya, ön-

életrajzában bevallotta, hogy világhírnevét első-

sorban a reklámnak köszönheti. A reklám tudo-

mányának népszerűsítését szolgálja a „Reklám-

élet", Balogh Sándor kitűnő szaklapja, amely 

minden számában rengeteg ötlettel, tanáccsal siet 

a kiskereskedő segítségére. 

'O'szi kötöttáruk 
ZWICKL L. 
HORVÁTH MIHÁLY UCCA 10. SZAM. 313 

MAKÓ x. s. 
Városi közgyűlés. Makó képviselőtestülete hét-

lőii délutáu tirtja e havi rendes közgyűlését. A 
közgyűlés tárgysorozatán szereplő 43 ügy túlnyo-
mó részbeu adminisztrációs és kisebb érdekessé-
gü egyéni kérelmek tárgyában kívánja a képvise-
lőtestület határozatát. Jelentősebb tárgyakként 
Emelhetjük ki a belügyminiszter 40.000 pengős lég-
oltalmi kölcsönét, az ipirostanonciskolánál egy 
uj tanitói állás szervezését, az igazoló választ-
mány újjáalakítását, a villamoskoncesszió meg-
hosszabbítása folytán előálló áramdijmegtakari-
tások felhasználását célzó javaslatot, végül a sze-
génymenház további kezelésbe adására vonatkozó 
polgármesteri előterjesztést. 

Eltűnt egy városi tűzoltó. F ö l d e á k i Ferenc 
makói városi tüzoltóaltiszt szombaton kerékpáron 
távozott hazulról s azóta nem tért vissza család-
jához és hivatalában sem jelentkezett. Az eltűnés 
iigvében, minthogy Földeáki Ferenc távozását ki-
sebb családi perpatvar előzte meg, eddig sem a 
város, sem a család részéről, nem tettek komo-
lyabb lépéseket, tekintettel azonban arra, hogy 
már egy hete nem adott életjelt magáról, q titok-
zatos eltűnés ügyében megindul a nyomozás. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Hamvai István Varga ^fargittal. Elhaltak: Dom-
bi Márton 73 éves (Hosszu-ncca 32.), özv. Weisz 
1 termáimé Grosz Laura SÍ éves (Eötvös-ucca 35.), 
özv. Sipos Mihályné Borzán Rozália 79 éves 
(Ilosszu-ucca :>2.), Rozsnyai János 75 éves (Gróf 
Pálffy-ucca 72.). ' 

Frontharcosok" és rokkantak' értekezlete. N i -
k e l s z k y polgármester a makói hadirokkantakat 
és frontharcosokat vasárnap délelőtt fél 11 órá-
ra n városháza nagytermébe liivja össze, fontos 
értekezletre. 

Makói piac, 'A' pénteki hetipiacon általában 
gyenge felhozatal és gyenge érdeklődés mellett MZ 
árak tartottak voltak Baromfipiac: csirke 105. 
Ivük 100. kacsa 101, liba 110. tojás 130 fillér ki-
lór.kint. Vadpiac: nyul kilónkint 60, fogoly da-
rabja 80 fillér. Gabonapiac. Tovább tart o nagy 
lengerikinálat. Buza 19 80- 2000. tengeri 0—9.50, 
árpa 16.50—1700 pengő mázsánkint. Sertéspiac. 
TVima serlés 100—102. közepes 90—93 fillér kilón-
kint. 

Egy elsőrangúan jól Hevezetett 

N Ő ! K A L A P S Z Á L O N Ü Z L E T 

haláleset miatt eladó. Értekezni lehet Makón 

Szét henvi-ter 3.. az üzletben. Czinr.zar Manó . 

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 : SZ . S Z I G E T H Y V I L M O S 

13 . 
— Jegyezze nieg mag'ánalc, Hogy itt min-

dennek fontossága van. A magunkfa j ta asz-

szony egyszer kerül esztendőben szabad le-

vegőre , cpp azért igyekszik magát annyira 

megszívni eseménnyel, hogy legyen m in 

rágódnia a j övő nyárig.. Gyerünk , asszo-

nyok, mé lyebb vizekre! 

Azzal máris kezdte átlós irányban gázol-

ni a vizet, hogy közelebb érje a kanyarula-

tot, mindenesetre tisztán láthassa, m i van 

ott-

Feküdtek a vízben. Korláth' a fél könyö-

kére dőlve hallgatta, hogy mit beszél a 

lány. Mert csak az beszélt, innen is látni 

lehetett, hogy monoton mondatokban, ami-

ket csak néha szakitott meg egy szenvedé-

lyesebb mozdulat . A festőnek ritkán van 

roogjegyzésp, i nkább csak hallgatja, egyszer 

aztán megsimogat ja a lány szép fekete ha-

ját. De lehet az a mozdulat más is. Va lami 

pihét távolit cl a fejéről. 

Igy is elég volt ez az asszonyoknak arra, 

hogy fel lángoljon minden szenzációéhessc-

gük. A legszínesebb regényeket találták ki, 

hogy mit beszélhetnek? Hétköznapi témá-

juk van, vagy szerelem, esetleg csak veszé-

lyes flört? Észükbe jutott, hogy Carmen 

már a bárban is milyen kitartóan kisérte n 

tekintetével a festőt, beleolvadt, felkínálko-

zott, hogy már botrányszámba ment. 

— Most végre megfogta! — kiáltott fel 

Ügyvédné . Mit tudom én, hogy nem régi 

ismerősök-e s ez a délelőtt jelenti a kibé-

külést? A mai vi lágban annyi mindent ta-

pasztal az ember, hogy ncni érheti meglepe-

tés. Egyál ta lában tudjuk, ki ez a lány? At-

tól se volnék meglepve, ha kiderülne róla, 

hogy valami nagystílű kokott. 

-v- Nő , talán mégse! —• szólt közbe beki-

tőleg Zentainé. Azok nem ilyen tiszta sze-

műek. 

De Ügyvédné lantja már fel volt ajzva. 

— Miért no lehetne az? Anny i példa van 

rá, amikor épp a házias nevelésück visel-

kednek feltűnően, hogy az ilyen félvilági 

nőnek már okossághói is kifizetődik a disz-

krét magaviselet. M iná lunk van egy szin-

iigyi bizottsági tag, öreg ur, de egész életé-

ben nagv gavallér, az mondta egyszer egy 

színésznőre: Nagy bestia lehet, niert nincs 

rajta seninii feltűnő s egy csíkot se mutat a 

nyakából . Nahát ! 

— Csak legyetek egész nyugodtak, szó-

lalt meg újból Zentainc csitító hangja , nem 

abból a fajtából való. Előkelő urileány be-

nyomását teszi, akit a koniornája kisér. 

— Mondha tom, nincs jobb dolog a gondos 

felügyeletnél. Szépen vigyáz rá! ' 

Azzal rátámadt a filozopterre. 

— Hát maga miért néni tudta meg eddig, 

hogy kicsida cz a lány? 

— Bocsánat, nem tetszettek parancsolni. 

—Rá j öhe t néha magátó l is egyre-másra. 

M ind ig mindent kell mondan i? 

A lány később kiment a vizből, Korláth 

pedig keresni kezdte a régi társaságát. Lát-

szott rajta, hogy őket keresi, kutakodva jár 

a tömegekben, mert egyszerre felemeli a kar-

ját s a felfedezés örömével közeledik. 

— Én megkérdezem! — súgta oda Ügy-

védné Zentainének. 

— Az én jelenlétemben nem csinálsz ilyet, 

f iam! — ijjedt m e g az. 

— Miért? M i van benne? 

— Ha nem érted, én nem magyarázom 

meg. Egyszerűen nem vagyok hozzászokva. 

N e m esküdtünk meg vele, azzal érintkezik, 

akivel akar. 

-— Csodá lom, drágám. A múltkor meg ép-

pen te intetted le a bárban, hogy ne ko-

kettáljon ezzel a bizonyossal. 

— A z más , lelkem. Ha az én társaságom-

ban van valaki, akkor megkövetelhetem, 

hogy oda is tartozzék, ne szemezzen más-

sal. De mert velünk is érintkezik, azzal még 

nem szereztünk jogot rá, hogy a kizáróla-

gos ismerősünknek tekintsük. 

A festő arról a sok semmiségről fecsegett, 

amiknek az összetételéből áll a nyár. Ki ho« 

( g y a n aludt, érkeztek-e u j vendégek (ámbái 

a régieket sem ismerjük mind) , hol duhaj-

kodtak jókedvű emberek az éjjel, mekkora 

kártyacsata volt a kaszinóban, (csakugyan 

néhány sipista-gyanus embert lát már na-

pok óta itt kuncsorogni), h ány fokos lehet 

a viz és megmarad-e a j ó idő , 

(Folytatjuk). 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Nyugodt hangu-
latban, jól tartott irányzat mellett nyitott a mai 
tőzsde és az üzlclidö elején véleményes vásárlá-
sok nyomán a részvények kisebb arjavulást ér-
lek cl. Később rendezési nappal kapcsolatban le-
bonyolítások miatt megélénkült a kínálat és az 
árfolyamok a piac egész területén letörcdcztek. A 
nyitási árjavulások csakhamar elvesztek és a 
részvények csaknem kivétel nélkül a szerdai ár-
folyamok alá estek vissza. A tőzsde gyengébb 
irányzattal zárt. Magyar Nemzeti Bank 1G3-5, Ma-
gyar Általános Kőszén 327, Ganz 22.50, Egyesült 
Izzó —, Szegedi kenderfonógyár — 

Zürichi deviza zárlat. Páris 11.775, London 
21.005, Newyork 238 50, Brüsszel 74.225, Milánó 
23.075, Amszterdam 238.70, Berlin 175.50. Szófia 
5.40, Prága 15.10 névleg, Belgrád 10, Athén 3.95, 
Bukarest 3.25. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font 16 25-16 45, belga 57.20-57 80, 
cseh korona 5.50—10.00. dán kor. 72.55—73.35, dinái 
715—7.70, dollár 337.80-311 80, francia fr. 8 85-
9.35. kanadai dollár 332.00—337.00, hollandi forint 
182.65—184.65. lengyel zloty 60 00-61.40. leu 3.00 — 
3.45, leva 300-3.00. lira í6.00-17.90 (500 és 1000 
lírás bankjegyek kivételével), német márka , 
norvég korona 81.10-83.30. svéd koroua 88.75— 
8150, svájci frank 70.95—77.85. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con tartott irányzat mellett a kenyérmagvak ára 
változatlan maradt. Szilárd volt a zab, 15—20 fil-
lérrel drágult, a tengeri 40—55 fillérrel Olcsóbbo-
dott. A határidős piacon csendes üzletmenet mel-
leit az irányzat gyengén tartott volt és ugy a 
rozs, mint a tengeri ára kisebb olcsóbbodást tün-
tet fel. 

C'sikágói terménytőzsde zárlat. Buza barátsá-
gos. Dec. 64 hétnyolcad—65, máj. 65.75—hétnyol-
cad, jul. 65. Tengeri barátságos. Dec. 46, májusra 
19.25, jut. 50.5. Rozs jól tartott. Dec. 13 három-
nyolcad, máj. 11 háromnyolcad. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése. 
Buza tiszavidéki 77 kg-os 20.40 20.50, 78 kg-oR 
20.60—20.70, 79 kg-os 20.8o-2o.0o, 8o kg-os 2o.9o 
21.(X), felsőtiszai, dunántuli, dunatiszai 77 kg-os 
20.35—20.50, 78 kg os 20.55-20.70, 70 kg-os'20 75— 
2090, 8o kg-os. 20.85—2i.oo, rozs pestvidéki 15.05— 
15.15, takarmányárpa T. 18.00—18.25, sörárpa I. 
20.00-20.75, zab 1 18.05—18.85, tengeri közraktári 
17.85-1810. 
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Valódi M e r k ú r kerékpárok 
iemét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javí tóműhely 

Déry Gépáruház 

Szombaton utazik a Szeged FC 
Debrecenbe 

Harangozó a ceníer 

Régen volt annyi gondja a Szeged FC-nek a 

csapatösszeállítással, mint most, a Bocskai el-

len. Tegnap estig az volt a helyzet, hogy Pálin-

kás véd és a csatársor megmarad abban az ösz-

széállitásban, mint amilyenben a Zugló ellen sze-

repelt. A szakosztályi ülés elején kiderült, hogy 

Pálinkás nem állhat a csapat rendelkezésére és 

megfelelő tréningje sincs, éppen ezért csak Tóth 

lehet Debrecenben a kapus. A közvetlen védelem 

igy adva volt és a lialfsor összeállítása sem oko-

zott gondot. Hosszas vita folyt a csatársor ösz-

szctctele körül, végül is ugy döntöttek a vezetők, 

hogy Harangozó lesz a center a Bocskai ellen, 

mert kvalitásai révén össze tudja tartani a szár-

nyakat. A vezetőség határozata értelmében köz-

vetlenül a játék előtt dönt Hulmán intéző €s Hes-

ser tréner, hogy Lukács legyen-e a jobbösszekö-

tő, vagy — Varga. Varga mellett tempóbirása és 

a védelemben való segédkezése szól, a támadás-

ban azonban feltétlenül Lukács használhatóbb. 

Itt kapu előtti fürgeségét emiitjük meg. Vég-

eredményben ez a csapat utazik szombaton dél-

előtt Hulmán József intéző és Ilesscr Tibor tré-

ner vezetésével Debrecenbe: . 

Tóth—Riesz, Szójka—Marosi, Baróti, Bertók-

Bognár, Lukács (Varga), Harangozó, Szilassy, 

Nagy. Hátvédtartalékként Domonkos kiséri cl az 

együttest. 

Újonnan átalakittott helyiségeinkben 
az őszi és téli ruházati cikkek árusítását megkezdtük. 

Blau Ignátz 
férfi és női ruhák áruháza K E L E M E N - U C C A 5. 

a legnagyobb cs legválasztékost * S raktár az összes ruházati cikkekben. 

NŐ I , FÉRFI , L E Á N Y és F1U R U H Á K , kabátok, bundák , iskolaruhák, Bocskay kabáto t 

a legnagyobb választékban. 

M E G B I Z H A T Ó Á R U I Szolid kiszolgálás! O L C S Ó Á R A K ! 

Kü lön női osztály. Tekintse meg áras kirakatainkat. 

Összeállították a SzUK-at 
a diósgyőriek ellen 

Sajtos II. n jobbszélső — Teleki nem játsz-

hat még Szegeden 

Sportkörökben érdeklődéssel várták a SzAK va-

sárnapi összeállítását. Kíváncsi volt a drukker-

lábor arra, hogyan oldja meg a vezetőség Föl-

;lcsi hiányával támadt ürt a csatársorban Az 

ügyben tegnap döntött a futballszakosztály és 

Prágay Ferenc intéző előterjesztésére a követke-

zőképen állította össze az együttest: 

Bokor—Polyák II., Nózsa—Rartha, Hajdú, Her-

telendy — Sajtos II., Solt, Solymár, Albert, Tö-

rök. 

Az intéző közölte a szakosztállyal, hogy Bokor 

Ismét tréningben van, egyébként is Károlyi a 

Szeged FC elleni barátságos meccsen megsérült a 

fején. Tájékoztatta a szakosztályt az intéző a 

Földesi-ttgyrfil is. Bejelentette, az igazolás meg-

semmisítésre vonatkozó panaszára az egyesület 

még nem kapott választ, a center azonban semmi 

körülmények között nem szerepelhetne még va-

sárnap. A futballista még fájlalja a térdét, 

amelyre a WMFC ellen kapott rúgást. Miután Saj-

tos II. átigazolása teljesen rendben van, ő lesz a 

jobbszélső és Solt a jobbösszekötő. Füldesi helyen 

Solymár fog játszani. 

A Délmagyarország közöllo már a DMAVAG 

összeállítását ugy, hogy abban Telekit, a Bocs-

kai volt válogatott játékosát is bclckombir.álla 

a diósgyőri hirek alapján. Most azután kiderült, 

hogy Teleki a SzAK ellen még nem szerepelhet 

nemcsak azért, mert visszaamatőrizálása nem 

történt meg, hanem azért sem, mert az átigazo-

lással, — amely erre a vasárnapra szólna — el-

késtek. Igy Füzér lesz a center, Liptay és Eőri 

a két összekötő. Ez a belső trió Is jobbnak lát-

szik, mint a csepelieké volt Szegeden. 

A SzAK—DMAVAG találkozó délután egynegyed 

4 órakor kezdődik az ujszegedi sporttelepen. Ezt 

megelőzően, délután fél 2 órakor a KEAC— 

HTVE elsőosztályu, háromnegyed 12 órakor a 

SzAK—UTC ifjúsági bajnoki meccset bonyolítják 

le. 

—oO°— 

Hírek a OLASz-bóI 
Október 23-án játszák le a szeptember 25 ről 

elmaradt IIASE—Rákóczi másodosztályú bajnoki 

mérkőzést. A szövetségi dijas találkozó novem-

ber 27-én kerül eldöntésre. 

A SzAK—Zrinyi-KAC és a SzFlE—Rákóczi 

másodosztályú bajuoki mérkőzést zártkapuk mel-

leit rendezik meg vasárnap. 

Az alszövetség az alsóvárosi csapat javára irta 

a SzATE—SzTK ifjúsági bajnoki mérkőzés pont-

jait, mert a kék-fehérek mint rendezők, nem tud-

tak orvosról gondoskodni és ezért a játék el-

maradt. 

A DLASz fegyelmi egyesbirói Székely Istvánt 

(HTVE) 1 hónapra, Báló Antalt (SzFlE), Gera 

Pált (MTK), Papp Gyulát (Vasutas) és Földeák 

Ferencet (MTK) 1—1 hétre liltolták cl a nyilvá 

nos szerepléstől. Báló cs Gera hüulelésct 3 hó-

napi próbaidőre felfüggesztenék. Erdei Bélát 

(KIK), Pinlcr Árpádot (UTC) és dr. Gulyás Va-

zult (MTK) kiállitasával niegbüntelclluck talál-

ták. Török Jánost (HTVE) felmentettek az ellene 

cniclt vád cs következményei alól. 

A szegedi amatörik 
vasárnapi csapatai 

A szegedi amaíörcsapatok vezelői péntekre 

összeállították cgyütleseiket a vasárnapi mérkő-

zésekre, mindenütt számolnak azonban azzil, 

hogy egy-két poszton változás is beállhat. 

A llunyadi-térl sporttelepen lebonyolítandó 

Sylvánia—Vasutas, SzTK—SzTE meccsekre a sze-

gediek igy állnak ki: 

Vasutas: Papp—Székely, Sajtos I—Horváth, 

Baloghy, Király III.—Sulyok, Borbély II., Páli, 

Kiss, Halassv. 

Sylvánia: Mózcs-^Gárdos, Juhász II.—Szaliy, 

Virág. Börcsök — Oláh, Horváth II., Halasi, Kiss 

II., Czeglédy (Csóti I.) 

SzTK: Pécsi—Kiss, Szekeres—Fixmer, Kókay, 

Tormay—Sulyok, Török, Dobra, Ilcrbich, Tom-

bácz. 

A KEAC, amely a SzAK-pályán - Játszit a 

IlTVE-vel, ebben az összetételben szerepel: 

Iglói—Antal -dr. Tóth III.—Kalocsai, Csonka, 

Ivolozsy—dr. Tólh I I , Kovács I., Tihanyi, Ko-

vács I I , Dénuel. 

Az UTC Szentesen a Máv. ellen igy áll ki va« 

lószinpleg: 

Hatos—dr. Kovács (Joő), Dobó—Takács, Pin-

tér II., Lakatos—Rácz. Pintér I I I , (Pintér IV.), 

Szabó, Nagy, Jung. Takács, a KEAC volt játéko* 

sa ezúttal fog először szerepelni az ujszegedi csa-" 

pat színeiben. 

—oO°— 
i i 

Felmentette i DLASz Solymosit (rostás) a Szí" 
ged FC vádja alól. A Szeged FC—Zugló 1 igab« 
noki mérkőzés előtt, a Postás öltözöjében tór* 
lént, hogy Ausch László, a piros-fehér együtt"* 
titkára és Solymosi János — aki annak idején! 
Havas néven szerepeli a Szeged FC-bcn — nézet-
eltérés támadt. Az ügyből kifolyólag a Szeged 
FC, illetve Ausch László feljelentette Solymosit 
a DLASz-nál, amelynek egyesbirója most hozta 
meg döntését. Az egycsbiró Solymosi ellen nz 
eljárást megszüntette azzal az indokolással, hogy 
a rendelkezésre álló bizonyítékok anyagából, % 
vád tárgyává tett cselekményt nem lehetett min-
den kétséget kizáróan megállapítani. 

Szombaton: két KISOK-bajnoki futballmérkő-
zés. A KISOK-futbalibajnokság szombati fordu-
lója keretében csak két mérkőzést rendeznek meg, 
mert az erre a napra kitűzött Felsöipar— Fe'ső-
kereskcdclmi találkozót már csütörtökön .lebonyo-
lították és a játékból — mint jelentettük — a fel-
sőipariskolások kerültek ki győztesként 4 1 
arányban, A szombaton eldöntésre kerülő két 
meccs, a Dugonics—Baross cs a Tanítóképző -
Klauzál találkozó. Az előbbit a SzAK ujszegedi 
sporttelepén, az utóbbit nz UTC-pályán játszák' 
le. Mindkettő délután 3 órakor kezdődik. 

Varga Dezső Vasáruháza 
AZ Alföld lá lv&nyostása. 

SAlgOlarjenl iqlylontgO kf l íyhAk! 

-lazai szenekhez 

Perpsim, 
neo perpetuum, 

Kalor, 
Rex, 

SimpJex 
Fafütéshez 

Lignor 
Te lefon 
20-89. 

LUN 0 
tUZlIBllfSH 
fehér és fekete 

zománcozott 

kivitelben 

Kályha raktá-

ramat vételköte-

lezettaég nélkül 

kérem meg-

tekinteni 

nsoi/ vaiaszteh 
ocsö arak! 
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Szeged sz. kir. város I. fokú közigazgatási 
hatósága. 

"1991—1938. kig. sz. 

Hirdetmény 
Szeged sz. kir. város I állategészségügyi kerü-

fotérc, tehát a körtöltésen belüli területre a 
11)0000-1932. F. M. sz. rendelet 321. g-a alapján 
1938. cvi október hó 7-101 90 napi időtartamra, 
1939 január 7-ig ebzárlatot rendelek cl. 

Az ebzárlat tartama alatt a lezárt területen 
minden kutyát és macskát olymódon kell rendes 
tartási helyén elzárva, vagy minden kutyát oly-
módon kell rendes tartási helyén elkülöníteni, 
bogy idegen kutyákkal vagy macskákkal uc érint-
K< zhessék. A kutyák elzárása, megkötése vagv 
inegláneolási mellőzhető, ha a tulajdonos szöké-
süket biztosan megakadályozó zárt udvarban 
tartja. A lezárt területen csak oly kutyái szabad 
pórázon vezetni, amely harapás ellen biztosan 
védő szájkosárral van ellátva. A lezárt terület-
ről kutyát vagy maéskát csuk az I. fokú állat-
vcészségiigyi hatóság engedélyével és a hatósági 
állatorvos kedvező vizsgálata után szabad ki-
vinni. 

A megkötve nem tartott, szabadon járó, kóbor, 
»zájkosár nélkül vezetett ebeket a gvepmester 
összefogja és az érvényben lévő rendelkezések 
alapján — fellebbezésre való tekintet nélkül — 
Mlríja. 

Szeged, 1938. évi október hó 7. 

Dr. Teinesváry László sk. 'aljegyző. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 
45011—1938. VI. sz. 

Hirdetés 
Kihirdetem, hogy Szeged s) .^k*. «várps tör-

vényhatóságának központi választmánya az 1938. 
évi XIX.-ta, valamint ennek végrehajtása tárgyá-
ban 500—1938. B. M. sz. a. kiadott belügyminisz-* 
teri rendelet értelmében összeállította és az. 1939. 
évre szóló országgyűlési képviselőválasztók név-
jegyzék tervezetét felülvizsgálta és az előterjesz-
tett felszólalásokat elbírálta s azokat, akiknek 
választójogosultságnt megállapította, külön Jegy-
rékbe foglalta. 

Ezt H kiilön jegyzéket 1938. évi október hó 
11-tül október hó 21-ig bezárólag Széchenyi-tér 
11. (Városi bérház) I. emelet 17. ajtó „Képviselő-
választók nyilvántartása" feliratú helyiségben 
közszemlére tettem ki, ahol azt naponkint reggeli 
8 órától déli 12 óráig — vasárnap is — mindenki 
megtekintheti és köznapokon délután 2 ' órától C 
óráig lemásolhatja. 

A kiilnnjegyzék egy példányát mcgküldötlc a 
v.cgedi kir. járásbíróságnak, ahol azt ugyancsak 
október hó 11-tői október hó 21-ig a hivatalos 
bók alatt bárki megtekintheti és arról — a meg-
állapított dijak előzetes lefizetése ellenében — 
teljes, vagy részleges másolatot kérhet. 

A külön jegyzékben foglaltak ellen a közszcni-
íéretétel ideje alatt az érdekeltek panasszal for-
dulhatnak n közigazgatási bírósághoz. A külön-
.iegvrékbe történt jogosulatlan felvétel miatt bár-
melyik -választó, a kihagyás miatt azonban csak 
maga az érdekelt élhet panasszal. A panaszt a 
központi választmány elnökénél (a város polgár-
mesterénél) Írásban kell benyújtani (az előbb cm-
'ilcll hivatalos holviségben). — A panaszban uj 
okirati bizonyítékok is felhozhatók; időközben 
történt változásokra azonban a panasz nem ala-
ülllutó. Minden panasz esab egy személyre vo-
natkozhallk. A panaszt meg kel! indokolni. A pn-
niszos egyúttal mellékelni köteles a panaszában 
előadottak igazolására alkalmas okirati bizonyi-
tékait. 

Annak, iki panaszt akar előterjeszteni, minden 
hatóság, közhivatal, közhivatalnok', lelkész, nyil-
vános jellegű intézmény, egyesület s alapítvány 
köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsájlani 
mindazokat az adatokat, amelyek a panaszban fel-
hozottak bizonyításához szükségesek. A központi 
• úlasztniany a panaszokat 19.98. évi október hó 
2"-ig felterjeszti a közigazgatási bírósághoz. 

A hiilönjoiryzéknck nz cgves lakóházakra vo-
natkozó részelt ecv-egy példányban az illető héz-
1 .in Is kifüggesztetem. 

Szeged, 1938. évi október hó 7-én. 

Dr. Pálfy József polgármester. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmigyarország 

Hírlap- és Nyomdnvállalat Rt.-nál. Szeged. 
Felelős nyomdavezető: KLEIN SANDOlt 

SpróhfflMósek 
Bor, rum, likőr, 
konyak szeszáru 

legolesobo 
Sctiwarcznál, 

Dugonics tér 3. 

Tűzharcos bajtár-
|sahnak kihordásnál 

az előirt árakból 
5% kedvezmény. 

Teljesen szeparált kü-
lönbejáratu uccial bú-
torozott 
Ián u. 3. 

•oui 
szoba, Urosz-

íjzillhelyifCQ 
3 szobás összkomfor-
tos lakás november hó 
t-re kiadó. Beregi, — 
Deák Ferenc ucca 20. 

gDffJ*V€T€fc 
TILÍA, MAHÓNIÁ 
nagyobb mennyiségben 
koszorú kötésre állan-
dóan kapható Usacgod, 
|Középfasor 163 (Tus-
nádi u. 6). Vámház uc-
cája. 

GYERMEKAGY 
GÁZTŰZHELY 
ÜVEGSZEKRÉNY 
áruasztalra való. ju-
tányosán eladó. Somo-
gyi ucca 13 szám. 

FRISS LTBA-
aprólék 70 fillér kiló-
ja. Comb cs mell ol-

csó napi áron kap-
ható vasárnap reggel 
Blaunénál. Kelemen u. 
1. szám. 

Zongora, angol mecha-
nikus, Rösler féle ol-
csón eladó. Horváth 
Mihály u. 9. 

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

5 szám. Telefon 21-77. 

IIosszu bizonyítvánnyal 
rendelkező ápolónő be-
teg mellé ajánlkozik, — 
esetleg gyermek gon-
dozását is vállalja. — 
Cini Tézsla fodrász. — 
Csongrádi sugárut 9. 

Elvállalok bármely iro 
dai munkát, csetteg jó-
lorgalmu üzlettel átve-
szek joggal, vagy tár-
sulok. Szükség esetén 
12.000 1' ingatlan kau-
ciót nyújtok. Személye-
sen tárgyalok. Ajánla-
tokal el lap kiadóhiva-
talába Komoly jeligére 
kérem. 

Egy jobb Hu pénzbe-
szedőnek vagy ;roili-
altisztnek elmenne. — 
Cim: K. I. Hernyós u 
20 sz. 

Ügyes fin 13—15 éves 
ki rutának felvétetik. — 

Kopaesek kefekölőnél, 
Tápéi ucca 43b. 

Gyermek mellé a déli 
órákra egy kislány fel-
vétetik. Mcrci ucca 5. 

Rd/xtoAiart 
aEhcrtmazotl 

Főző naindenest kere-
sek azonnali belépésre. 
Aranv János u. 11 II. 
9. ajtó. 

Perfekt főzönö hosszú 
bizonyítvánnyal uri-

liázhoz ajánlkozik. Fő-
zönö jeligére. 

Mindenes önállóan fő-
zönö jó bizonyítványok 
kai, lehetőleg idősebb, 
jó fizetéssel felvételik. 
Kossuth Lajos sugarút 
5, házfelügyelőnél. 

Ebédlő szőnyeg, keleti 
perzsa cca ÍVA kvad-
rát, 110x85 antik bie-
dermaver asztal, kon-
sol tükör, 90x180 min-
den elfogadható árért. 
Cim Gáspár ékszerész-
nél, Oroszlán u. 5. 

Márkás gyárt modern 
rádiókészüléket keresek 
megvételre. Ajánlato-
kat kiadóba Készpénz 
jeligére. 

Tisztított 
LIBAAPRÓLÉK 

kilója 90 fillér. Olcsó 
liba- és kacsahúsok 

egészben és részekben 
I. r. zsirnakvaló kiló-
ja P 1.80, kapható 
Margit u. 14. 

Használjon távolra és 
közelre 1 szemüveget 
..Bifokálist". Olcsón és 
jól Okulárium Kcllner-
töt, Kárász u. 3. 

LIBAMÁJAT 
a legmagasabb napi 
áron veszek. Kramer, 
Tisza Lajos-körut 38, 
I. emelet. 

ALPACCA 
EVÖSZEREK 
rozsdamcnles kések, 
vellák. kanalak, zo-
máncedények. mozsa-
rak. darálók, rézkarni-
sok. mosdóállványok 
nagv választékban és 
olcsón beszerezhetők 
Hungária cdényhdz, Ti-
sza Lajos körút 55. sz. 
(Mihályi fűszeres mel-
lett). 

viiiömiw 
Földtöltésnek való — 

föld díjmentesen el-

hordható. Máv. üzletver 

zelöség. 

Hál.Ingatlan. 

OLCSÓ HAZAK: 
Mars téren emeletes 
ház. nngvforgalmu kors 
mával (csak borfo-
gyasztás havi 1000 I), 
iiárom üzlet, öt la-
kás n a g y r é s z t 
évekig adómentes, — 
nagyjövedelmű, igy pár 
év után ingyenbe lesz, 
vételhez elég 9000 P 
Kübckiázán 3.200 nm. 
gyümölcsös, aaégyszobns 
lakással, külön cseléd-
lakás betonistálló, vé-
telhez 1000 P. Tündér-
'.icában kéttelkes sarok 
ház busz százalékos jö-
vedelemmel, vételhez 
1.000 P. Simon Zálog-
ház, Oroszlán ucca. öt 
pengőt kap gramon-
ként színaranyra, 
hasonló nagv köl-
csönt mindenre, bnr-
hollevő zálogtárgyát 

igv felemelem SIMON 
Zálogház, Oroszlán uc-
ca. 

ELADÓ 

OLCSÓ HÁZAK, 

gyümölcsös, szántó, ta-
nyás birtok! Uj csalá-
di ház 3 szobás kom-
fortos. villamos meg-
állónál 15.000 P. Csa-
ládi ház 1 szobás kom-
fortos, kertes, fémipar-
iskolánál 18.000 P. Bér 
ház modern lakásokkal 
kerttel Valéria térnél 
35.000 P. Uj bérház, 
komfortos lakásokkal 
kerttel, közüli hídnál 
30.000 P. Belvárost 
bérház 12 lakással 5200 
bérjöv. 48.000 P. Gyü-
mölcsös 4110 öles, szo-
bás lakással Újszege-
den 3000. 3 holdas sző-
lő és gyümölcsös In-
kassal Szatymazon 12 
ezer P. 10 holdas szán-
tó és szőlős tanyásbir-
tok Zákányban 10000 
P. Alkalmi vételek, — 
nagv választék! Mé-
zemé F. M. ingatlan 
iroda által. Horllív M. 
n 2. sz. (Kultúrpalotá-
nál). 

i s z i n f f t á z é s 

m í i v c m r • 
4 színházt Iroda hírei 

Fényárban uszó nézőtér, a színpadon egész sor 
újítás cs teljesen uj díszletek, jelmezek csillogá-
sa várja a közönséget a szinház uj szezonjában. 
Az igazgatóság az eredeti darabok bemulatóelő-
•adásával még az eddiginél is nagyobb jelentőse-
get fog adni a szegcdi színháznak, a legnevesebb 
magyar íróktól és zeneszerzőktől már is több 
nagyszerű darabot "vásárolt. Az operamüsor egé-
szen nagyvonalú, a világ leghíresebb énekművé-
szeinek felléptével. Ha még nem váltotta ki, azon-
nal jegyezze íc bérletét. Bérelni lehet a nappali 
pénztárnál. Telefon 26-90. 

R Á D I Ő 
Szombat október, 8 

AHandó leadások Budapestről hétköznapokon, 
6.46: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha-
rangszó, időjárásjelcntés. 12.40: Hírek. 13.20: Idő-
jelzés, időjárásjeleutés. 14 40: Hirck, étrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, idöjárásjcleDtéa. 

BUDAPEST L 

12.05: Énrk, hárfa zongorakísérettel. 13.30: 
Hanglemezek. 16.15: Hárman mesélünk. Mesék. 
16.45: Pontos idő. 17: Horgászat és horgászatok. 
Előadás 17.:(P: Hegedű zongorakísérettel. 18: Fő-
uri élet a szabadságharc előtt. Előadás. 18310: 
Egy zongora növendék álma. Kétzongorás jazzroü-
sor. 19: Hirek. 19.10: Mit busulsz kenyeres? Ha-
di életképek n kuruc világban. 20.30: A X .Orszá-
gos Frontharcos Találkozó megnyitó ünnepsége. 
21: Hirek. 21.25: Cigányzene. 21.15: Időjárás. Utá-
na: Protestáns magyar munkások Északfrancia-
országban. Előadás. 22.15: A rádió szalonzene-
kara. 

BUDAPEST II . 

18.80: Mezőgazdasági félóra. 19: Hanglemezek. 
20: Hírek, lóverseny eredmények. 21: Táneleme-
zek. 22: Időjárás. 

KÜLFÖLD. 

Bécs. 21: Szórakoztató zene. Belgrád. 22.20: 
Népzene dalokkal. Berlin. 24: Könnyű cs 
tánczene. Bukarest 21.45: Vendéglői zene. 
Droitwich. 23.10: Tánczene. Hamburg. 2230: 
Könnyű és tánczene dalokkal. Lipcse. 19: 
Osztrák táncok és vidám tiroli dalok. Milánó, 
21: Mascagni-opcra. München. 22.20: Táncze-
ne dalokkal. Radio Paris. 23.05: Szimfonikus 
zene. Prága.18.20: Szaloianégvcs. Róma. 19.30; 
Könnyű és tánczene Stuttgart 21: Zenekari 
lemezek. Varsó. 21: Strauss János: Denevér, 
operett. 


