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Köszönet 
a demokráciának 

_ A müncKeni béke hőseinek érdemét a Ieg-

. távol ibb vonatkozásban sem érinti annak 

megállapítása, hogy a magyar nemzetnek a 

Felvidékre vonatkozó jogai elismerésében a 

n y u g a t i n a g y d e m o k r á c i á k min-

den hálára lekötelező módon szereztek érde-

met. 

MüncKenben, elismerjük, volt sürgősebb 

feladat is, mint a magyar nemzet területi 

igényeinek kielégítése. A német követelés 

nem nyugodott erősebb jogcímen, min t a ma-

gyarság követelése, elvégre mi azt követel-

tük a csehektől, ami a m i e n k volt s azt a 

területet akarjuk a magunkénak , melyen 

m a g y a r o k laknak. A németeknek egyéb-

ként teljesjogu követelése csupán ez utóbbi 

jogcímen nyugszik. Tehát nem a jog és az 

igazság, pusztán a v i l á g b é k e m e g ő r -

z é s e szabta meg azt a sorrendet, hogy a 

német követelést teljesítsék nyomban , a ma-

gyar követelés elintézésének pedig szabjanak 

barom hónap i határidőt. A münchen i béke-

szerzők csak ernek a három hónapnak ered-

ménytelen letelte esetére ígértek a magyar 

követelések felet' közvetlen döntésüket. 

A z angol és francia közvélemény nyom-

ban e határ idő megszabása után, t e l j e s 

f e g y v e r z e t t e l á l l o t t a m a g y a r kö-

v e t e l é s e k m e l l e s ezek mellett a kö-

vetelések mellett megteremtette a z e u r ó -

p a i v i s s z h a n g o t . A z európai közvéle-

mény ereje harcol most a magyar követelé-

sek mellett s sürgeti azoknak h a l a d é k t a -

l a n teijes'tését. A vi lág közvéleményének az 

angol és francia sajtó nemcsak tükre, hanem 

forrósa is. Vi láglapok nemcsak visszaadják a 

v i l ág közvéleményét, hanem alakitjók is. Az 

angol sajtó jelenti az angol közvéleményt 

s Angl iában — nemrégen volt rá példa cs 

bizonyság, — a közvélemény ereje nagyobb, 

mint a királyé. S a párisi sajtó a francia köz-

vé lemény szócsöve, ha a francia sajtó mel-

lénk állott, akkor szövetségesünknek tekint-

hetjük a francia közvéleményt is. 

Történelmi szeme van M u s s o 1 i n i n e k,. 

aki az egész vi lágot bezengő hangjával hir-

dette a magyar követelések jogosultságát, fel-

mérhetetlen jelentősége van annak is, hogy 

H i t l e r a csehországi népkisebbségek ön-

rendelkezési iogát a vi lágbéke fellételévé 

tudta tenni. El ismerjük az angol és francia 

kormányelnökök érdemét is, akik nemcsak 

hogy nem tértek ki a magyar követelések 

mérlegelése elől, hanem három havi lejái at-

tól kötelezettséget vállaltak a maguk közvet-

len beavatkozására is, — mindemellett hálá-

val cs köszönetlel kell fogadnunk azt a f ö I-

m é r h e t e t l e n j e l e n t ő s é g ű támoga-

tást, amit az a n g o l é s f r a n c i a s a j t ó n 

k e r e s z t ü l a két ország népétől , az angol 

é> francia nemzettől, a n y u g a t i d e m o k -

r á c i á t ó l kaptunk. S be kell látnunk azt is, 

hogy e támogatás nélkül talán nem épült 

volna ki az az erkölcsi hátvéd, ami a magyar 

követeléseket most legyőzhetetlennc cs el-

térithetetlenné tette. 

A z utóbbi időben szokás volt nálunk a de-

mokráciáról kézlegyintő fölénnyel beszélni-

mintha ez a demokrácia immár rövid eleté-

nek utolsó fázisához jutott volna el. A mi 

kis országunk nem válogathatja n'ieg bará-

tait azok belső berendezése szerint. M i ne-

künk szükségünk van m i n d e n hata lom tá-

mogatásai a. Nem fogadhatjuk el csak a to-

tális hatalmak támogatósát s nem mondha-

tunk le a demokratikus ál lamok barátságáról. 

M inden ember gazdálkodhatik a ni a g a 

anyagi és erkölcsi javaival, de egyetlen em-

bert sem illet meg az a jog, hogy egyéni 

gusztusa szerint válassza meg n e m z e t é -

n e k barátjait. Nekünk mindenki barátunk, 

akitől támogatást várhatunk s mindenki ba-

rátunk, aki szolgálatot tesz. S niivel most az 

angol és francia közvélemény állott a nem-

zet követelései mellé, h ű s é g e s b a r á -

t u n k a t k e l l l á t n u n k a z a n g o l é s 

f r a n c i a d e m o k r á c i á b a n i s . S mint-

ahogy a szegény embert néni kell arra buzdí-

tani, hogy vállalja a gazdag ember barátsá-

gát, azt hisszük, néni kell meggyőzni a ma-

gyar nemzetet sem arról, hogy nem mond-

hat le a vi lághatalmak közvéleményének tá-

mogatásáról és segítségéről. Olykor százez-

reket áldoztunk már, hogy valamilyen nem-

zeti érdek számára egyik-másik vi láglap tá-

mogatását meg tudjuk szerezni. A magyar 

ügy most megkapta ezt a támogatást, egyet-

len fizetés érte az igazság aranyvalutája. Ha 

az angol nép és a francia nemzet nem lá tn i 

be a magyar követelések jogosságát s nem 

ismerné fel, hogy ezeknek a követeléseknek 

kielégítése is hozzátartozik a középeurópni 

problémához, aminek megoldat lansága már 

nem egyszer fenyegetett háborúval , akkor 

talán az angol cs francia miniszterelnökök 

seni éreznék a niaguk kötelességének azt, 

hogy a magyar követelések kielégítését sür-
gessék. E támogatós nélkül a béke eszközei-

vel talán cl sem jutnánk azokra a tájakra, 

melyek ajtaja most nyílik fel előttünk. 

Ez az oka annak, amiért a nemzet most 

mély hálóval közeledik Angl ia és Franciaor-

szág közvéleménye felé s kéri,! hogy ne csak 

a jogok eiismeiésében, haneni azok m e g -

v a l ó s í t á s á b a n is álljanak mellé s le-

gyenek segítségére. A magyarság utja most 

a béke utja. S amikor a magyar csapatok be-

vonulnak újra a Felvidékre, „a béke és igaz-

ság csókolják meg egymást" . 

Komárom 
Vasárnap este 7 órakor megkezdődnek a magyar-
cseh tárgyalások — Egész Európában feszüli érdek' 
lödés várja a tanácskozások ereáményél — A mi-
nisztertanács éjszakáig tartó ülésen készítette elö 

a tárgyalás anyagál 

A magyarlakta területek azonnali vissza-
csatolását követeljük, a többi területre 

népszavazást 
népi érvényesülés álláspontján áll, Kogy biz* 

tositsa a nemzet jogos érdekeit. Ennek az 

álláspontnak megfelelően 

a magyarlakta területek azonnali 

visszacsatolásét követeljük, a többi 

területre vonatkozóan pedig az ön-

rendelkezési jog szabad érvényesü-

lését népszavazás utján. 

Vasárnap délután indul a magyar delegáció 

Világszerte feszült érdeklődéssel várják a va-

sárnap este meginduló komáromi tárgyalásokat. 

Komaromban bizakodó hangulatban lelkesen ké-

szülődnek a magyar delegáció fogadására; az is-

kolai énekkarok hazafias dalokat gyakorolnak, 

mindenki várja azt a pillanatot, amikor az elsza-

kított területek ismót összekapcsolódnak az anya-

országgal. 

A magyar kormány mint eddig is, a teljes 

A Budapesti Értesítő jelenti: A magyar delegáció 

vasárnap délután gépkocsikon indul Komáromba, 

ahová ,4 órakor érkezik meg. A magyar delegáció 

magyar Komáromba a Zsófia hajóra száll, amely 

egyúttal szálláshelyük is lesz és innen megy át 

a bizottság cseh Komáromba, ahol a tanácskozás 

lesz. A magyar delegáció a következő tagokból 

áll: . . . 

Káht/d^Kálmán külügyminiszter, Teleki Pál kul-

tuszminiszter, a miniszterelnökség részéről Palaky 

Tibor államtitkár, a földmivejésügyi minisztérium 

részéről Pccshy Tibor államtitkár-, a külügymi-

niszter kíséretében Ku/i^Lajos követségi tanácsos, 

a külügyminisztérium politikai osztályán k veze-

tője, Sebestyén Pál miniszteri tanácsos, a nemzet-

közi szerződési osztály vezetője, Ottlik György 

fősre kcsztö, a sajtóinformáció vezetőié és Szegedi 

i Mas.dk Aladár követségi titkár. 

| Teleki Pál gróf kíséretében lesz dr. Tirring 

" Gusztáv miniszteri titkár, Hantos Gyula minise* 

teri fogalmazó cs Kordos Béla mezőgazdasági ka-

marai fogalmazó. A kereskedelmi minisztérium 

részéről Hanztly János miniszteri tanácsos, ur, 

útügyi osztályból és Lux Ernő Máv. igazgató. A 

belügyminisztériumot dr. Schultz Gábor osztály-

tanácsos és Kemény István rendörfötanácsos kóp-

vise'i. A honvédelmi minisztérium részéről Andorkg 

Rudolf vezérkari ezredest és Széntpctery György 

századost delegálták a bizottságba. 

A magyar sajtó, valamint a külföldi lapok bu-

dapesti tudósítói mintegy 50-en a i.Szent Iinrc< 

gőzössel mennek Komáromba. A »Szent Imre* gő-

zös reggel 8 órakor indul az Eskü-térről, a »Zsó-

fia« hajó később utasok nc'kül indul. 



D É t M A G Y A R O R S Z Á G Vasárnap, 1938. október 9 . 

ÜPEP Iskola és ős%i 
divaici pök 
leanaayobb válasszíélcban IIUI UUUUliyi UI[IUULIUI Tisza C. Urí. 40 

Nemzeti 
Takarékosság 

Klauzál tér 3 .Hermes* 
eladás 

Az összes ujtypusu S T A N D A R D rádiókészü-
lékeket készséggel bemutatja 

D E N ALBERT Ml. 
Szeged, Kárász ucco 7. Telefon 18-71. 

Kedvező részletfizetésre Is hopnaiók. 

Dltfoonul bemolnitfl. 
Regi rádloiái necsereil 

Kelemen 
M a r i o n 

Szeged, Kelemen u. 11. 
Kedvező részletfizetés. 

Az összes ujtypusu S T A N D A R D rádiókészü-

lékeket készséggel bemutatja 

METEOR 
Csillárgyár RT. lerakatából. 
Szeged, Kárász u. II. Telefon 33 76. 

lakásán dl|lalanul bemutatja. iég rAdiAJAt magas 
Árban beszeréll, bossta részletfizetési nyújt 

Déry Génáruház r. t. 
s i • a • D 

Minisztertanács 

Budapest, október 8- A kormány tagjai ma 

este 6 órakor ismét minisztertanácsra ültek 

össze. 

A minisztertanács befejezte a komáromi 

magyar-csehszlovák tárgyalások anyagának 

előkészítését. A minisztertanács este II óra-

kor ert veget. , 

Népszavazás 
az Erdős Kárpátokban! 

London, október 8. A magyar igényeket foko-

zódó érdeklődéssel kiséri az angol sajtó. A lapok 

szerint a tárgyalásoknak különös jelentóséget köl-

csönöz az a körülmény, hogy a csehszlovák kül-

döttség többnyire szlovák megbízottakból ál], akik 

azonban Prágával egyetértésben akarnak eljárni^ 

Nagy jelentőséget tulajdonítanak az angol lapok 

a rutén kérdésnek. 

A »DaiIy Mailt római tudósitója ugy tudja, 

hogy gróf Ctano külügyminiszter az utóbbi na-

pokban beható, tárgyalásokat folytatott a rutén 

kérdés rendezéséről a magyar, lengyel és cseh kö-

vettel és — hir szerint — sikerült megegyezésre 

jutnia az érdekelt állomokkal arra nézve, hogy tcl-

festtik a rutén nép követelését és népszavazást ren-

delnek el az Erdős Kárpátokban. Ezzel a kérdéssel 

a Jövő héten a nagykövetek tandpsának berlini 

konferenciája is foglalkozni fog. 

A római magyar követ 
Cianonál 

Róma , október 8 . Báró V i 11 a n í Frigyes, 

kvirináli magyar követ szombaton délelőtt 

látogatást tett gróf C i a n o olasz külügymi-

niszternél, akivel hosszabb megbeszélést 

folytatott. 

A csel) kormány tanács-
kozása 

Prága, október 8. Tegnap este a cseh kormány 

tagjai minisztertanácsot tartottak, amelyen Tiso 

dr. részvételével összeállították a komáromi tár-

gyalásokra küldendő csehszlovák küldöttség névso-

rát és kidolgozták a tárgyalás sofán szemelött tar-

tandó, elveket. A minisztertanács kimondotta, hogy 

teljes amnesztiát ad az összes német, magyar és 

langy el politikai foglyoknak, egyúttal pedig a 

könnyebb politikai vétségekért elitélt cseheknek és 

szlovákoknak is. 

A független Szlovákia négy minisztere tegnap 

este letette az esküt Sirovy tábornok előtt. 

Hóman Bálint rádió-
beszéde a felvidéki ' 

magyarsághoz 

Budapest, október 8. Esterházy Jáno6 és laross 

Andor, a felvidéki Egyesült Magyar Párt vezetői-

nek pénteki pozsonyi rádióbeszéde nagy vissza-

hangott ébresztett mindenütt. Ezeknek az érzések-

nek adott kifejezést Hóman Bálint volt kultusz-

miniszter, amikor a magyar társadalom nevé-

ben szombaton este néhány meleg szóval fordult 

a rádióban a Felvidék magyarságához. 

„A leszerelési csak 
fokozatosan lehet végre-

hajtani" 

Pozsony, október 8 . A pozsonyi rádióállo-

más délután i adásában hangsúlyozta, hogy a 

hadsereg demobil izációját csak fokozatosan 

lehet végrehajtani, a hadseregnek á l landóan 

készenlétben kell maradnia , mert ez a küszö-

bön ál ló csehszlovák-magyar tárgyulások so-

rán feltétlenül szükséges. Erős, szilárd cs 

érintetlen hadsereg álljon a kormány mögöt t 

— hangoztatták — , mert manapság csupán 

az erő, a saját erő számit. M iné l crősebb a 

hadsereg, anná l kedvezőbb körülmenyek kö-

zött fejezik be a tárgyaidsokat. A gyengéb-

bel nem tárgyalnak, a gyengének diktálnak, 

ezért a fegyverrel a kézben kell sorban állni, 

amig a tárgyalásokat be nem fejezik — mon-

dotta a pozsonyi rádió. 

A csehek kiürítették 
az első határvonalat 

Miskolc, október 8 . A Gömör-Abau j vár-

megye határát lépő pontjain nyuga lom van . 

Hidasnémetivel szemben a csehek az első 

vcdelini vonalat jórészt kiürítették, azonbani 

a beljebb fekvő részeket nagyobb és crősebb' 

osztagok tartják megszállva. 

A bánrévei határál lomásnál teljes nyuga-

lom van. A cseh oldalon levő katonák nagy-

része magyar és tót legényekből áll, csak 

egy-két század cseh katonaság van közéjük 

beosztva. 

Benes Svájcban 

Prága, október 8. Beavatott helyen megerősí-

tették azokat a híreket, amelyek szerint Bcncs volt 

crehszlovák köztársasági elnök Svájcba utazott, 

Első útja Massaryk sírjához vezetett, majd birtokán 

összecsomagolta legfontosabb iratait és visszatért 

Prágába, ahonnan repülőgépen Svájcba indult. Tar-

tózkodási helyét nem közölték a nyilvánossággal. 

FRIT/ GERGELY 
mükt fs iörUs , Hércl-u. 2. (PUspökbasAr 

A c é l á r u k . 

Fodrfiszrfkkek 

Rendelet 
az árellenörzésrö! 

Hóman Bálint bevezető szavaiban megismételte 

Esterházy és Jaross beszédének egy-egy megkapó 

részét és a beszéddel foglalkozva felhívást intézett 

a Felvidék magyar lakosaihoz, különösen a váro-

sokhoz, azzal a reménnyel, hogy a legközelebbi 
napokban visszacsatolják őket Magyarországhoz, 

A szlovák kormány 
Pozsonyban 

Pozsony, október 8 . A szlovák kormány 

szombaton este Pozsonyba érkezett. Tiso mi-

niszterelnököt és'minisztertársait a szlovák 

néppárt, a kü lönböző szlovák szervezetek 

és Pozsony polgármestere üdvözölte. T i s ó 

válaszában rámutatott arra, hogy a zsolnai 

ülésen az utolsó pil lanatban sikerült a dön-

téssel alátámasztani a düledező köztársaság 

épületét. Súlyos napok súlyos megpróbálta-

tásai meghozták a szlovák nemzet független-

ségét és önállóságát. Tiso végül összefogásra 

hivta fel a szlovákokat. 

Budapest, október 8. A MTI jelenti: Ismeretesek 

azok a rendelkezések, amelyeket ar árcllénőrzés 

országos kormánybiztosa tett a vidéki ellenőrzési 

megszervezése végett a kereskedelmi és iparka-

marák székhelyein létesített árfelügyelők utján( 

Az árfelügyelők pár napos működésűk alatt figye-

lemreméltó eredményt értek cl az árak megfelelő 

szintentartása terén. Az órellenőrzésnck az cgéslz 

országot átfogó megszervezését szolgálja az a ren-

delkezés, amely a Hivatalos Lap mai számában 

| jelent meg. A rendelet első szakaszában foglal-

j lak szerint mindazokban az esetekben, miidőn van 

lamely árucikk árát, ipari vagy más kereskedelmi 

szolgáltatás diját rriás hatóság az egész orAmgi 

területére vonatkozóan állapítja meg, az ármegálla-

pítás az áre'lenőrzés országos kormánybiztosa elő-

zetes meghallgatása alapján történt. Az ezetberv 

amikor az árucikk árát, illetve szolgáltatást nem 

az egész ország területért, hanem annak csak cgy^ 

részére á'lapitották meg, akkor az ármegállapítás 

az illetékes árfelügyelő előietw meghallgatása 

alamán tn.-iént. 
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A végleges csef)-német 
fialár 

London, október 8 Az uj német—cseh határ 

végleges megoldását illetően ugy tudják Lon-

donban, hogy a végleges határt kölcsönös meg-

egyezés és nem népszavazás utján fogják meg-

vonni, mivel az utóbbi csak politikai agiitár 

cióra vezetne és felkavarná a lakosság nyugalmát. 

Az V. zóna megszállása 

Berlin, október 8. Tegnap este — mint jelen-

tettük — a német csapatok a müncheni egyezmény-

ben kijelölt utolsó terüjetsávot, a morva-sziléziai 

határvidékeket is megszállták. 

Szombaton reggel megkezdődött az V. zóna 

megszállása, amely a régi Csehszlovákia német-

lakta videkenek legnagyobb rcszét foglalja magába. 

Ezt a területet három nap alatt szálliák meg a né-

met csapatok. 

Hohcncrde, október 8. A szudéta terület V. 

szakaszának felszabadulásával kapcsolatban a né-

met szakaszok szombaton bevonultak a tulajdon-

ké/>cni Szudétákba. A csehek az utolsó pillanatig 

megszállva tartották a határt és csak a felszaba-

dulás dötti éjjelen hagyták cl állásukat. A bevo-

nulás ebben a szakaszban is súrlódás nélkül ment 

végbe. 

Uj porcelBán-
kereskedés 

nyílt S z e g e d e n 
Kigyó-ucca 4. szám alafl (volt Bagoly vár 

Tu la j donos : Bősze László 
Üveg-, porcellán-és díszműáruit nagy választékban, 
legolcsóbb árakon. 

Megnyílik 
a posíaforgalom 

Berlin, október 8. A birodalmi postaigazgató-

ság és a csehszlovák postaigazgatóság között szom-

baton tárgyalás kenődött, hogy a legrövidebb idő 

alatt újból megindítják a megszakított postafor-

'jalmat. Minél előbb lehetővé akarják tenni, hogy 

a szudétanémetek szabadon rendelkezhessenek a 

zsehszlovák postatakarékpénztárban elhelyezett pén-

zükkel. A birodalmi kormány és a csehszlovák 

kormány képviselői között további megegyezés 

jött létre, amelynek értelmében a katonaság által 

lefoglalt gépkocsikat, lovakat, jármüveket a közeli 

napokban visszaadják a szudétanéineteknek. 

Az angol kölcsön 

London, október 8. Londonba szombaton cseh 
pénzügyi és gazdasági küldöttség érkezett, hogy 

tárgyaljon az uj Csehszlovákia gazdasági jr,'építé-
séről. 

BELVÁROSI MOZI. Vasárnap, hétfő, kedd 
A legnagyobb filmescmcny! 

n berlini oiimpiasz 
Leni Riefcnsthal hallatalnul érdekes filmalko-
tása. Csupa feszült izgalom. Felülmúl minden 

eddigi kineniatográfiai müvet. NEMZETI ÜGY 
Magyar sziliek dicsősége. Mindenki nézze meg! 
Tekintettel a hosszú műsorra fél 3, 5, K8, M10 

KORZÓ MOZI Mától keddig 
A szezon első legmulatságosabb 

Habos Gvula 
. vígjátéka: 

A papucshős 
Mihályi István nagyszerű vidámjátéka, a fő-
szerepben: KABOS, ERDÉLYI MICI, VASZA-
RY PIRI , l'ETLI ES, BILICSI 3, 5, 7 9 

Megkezdik a spanyolországi 
ORl»€!nf©Sd€ HdZclSZdBSltcIScH 

Visszahívják a 18 hónapja harcoló olasz ónkéníeseket 

Ő S Z I D I V A T C I P Ő K 

iskola-, sport-, vadüsz- as hazicípdk 
A. B. C. és Kalász iag. Legnagyobb választékban 

Ha-Há-rvál. Szened, Kelemen ucca 12 sz. 

Róma , október 8. Az olasz kormány Fran-

co tábornokkal egyetértésben elhatározta, 

hogy haladéktalanul visszahívja azokat a 

Spanyolországban harcoló olasz önkéntese-

ket, akik 18 hónapja vannak Spanyolország-

ban. 

Helsinki, október 8. A F inn TI. genfi je-

lentése szerint megalakult a spanyolországi 

önkéntesek visszavonását intéző semleges 

népszövetségi bizottság. A bizottság egy finn 

tábornokból, egy francia és egy angol ezre-

desből és 12 más külföldi tisztből áll. 

Vasárnap délben Kísérik cl utolsó utfára 
Dcrecz lónos professzori 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ben-

sőséges részvét mellett temetik el vasárnap 

délben a központi egyetem aulá jából B e -

r e c z János egyetemi tanárt, akinek holttes-

tet szombaton este hozták Szegedre. A ko-

porsót az egyetem előcsarnokában ravata-

lozták fel délszaki növények között. A ko-

porsó előtt a bajtársi egyesületek tagjai álla-

nak diszőrséget. 

A temetési szertartás 12 órakor kezdődik 

és azt dr. G l a t t f e l d e r Gyu la csanádi 

püspök végzi. A temetésen dr. E r e k y Ist-

ván rektorral az élen az egyetem tanári kai a 

teljes számban jelenik meg, kivonulnak a 

bajtársi egyesületek tagjai, képviseltetik 

magukat a városi és ál lami hatóságok, vala-

mint a társegyetemek. 

A temetési szertartás után a koporsónál aa 

első gyászbeszédet az egyetem nevében dr. 

E r e k y István rektor mondja . A z orvostudo-

mányi kar nevében dr. K r a m á r Jenő dé-

kán, Szeged törvényhatósága nevében vitéz 

dr. S h v o y Ká lmán országgyűlési képviselő 

mond búcsúztatót. Gyászbeszédet mond ez-

után dr. V i n k 1 e r Elemér, a Katolikus Kör, 

a Belvárosi Egyházközség, A g o n á s Pá l 

orvostanhallgató az egyetemi ifjúság, J u -

h á s z István táblabíró a Piarista Diákszö-

vetség, dr. S z i v e s s y Lehel a volt iskola-

társak, dr. F a l t a Béla főorvos a Stefánia-

Szövetség nevében. A sirnál dr. K ü b a -

c h e r Ferenc magántanár , az elhunyt inté-

zetének nevében búcsúzik a D E F H E volt ta-

nárelnökétől. 

Helyszíni szemlén 
lejáíszatták Keszéq Józseffel az 

alsóvárosi testvérgyilkosság 
részleteit 

A házkutatás során ezüst pénzeket találtak elreitve 
- Hétfőn kisérik át az ügyészségre a testvérgyilkos 

fiút 
(A Délniagyarország munkatársától.) Rész-

letesen beszámolt a Dclmagyarország szom-
bati számában a Szántó-ureai testvcrgyilkcs-
ságról. Keszeg József az éjszakát a rendőrség 
fogdájában töltötte, cinikus nyugalommal 
viselte sorsát, a megbánás legcsekélyebb je-
lét sem mutatja. Szombaton reggel felvitték 
az ügy referenséhez, dr. Domokos Ferenc fo-
galmazóhoz, aki ú jból vallatóra fogta. 

Keszég megmardt tagadása mel-
leit. 

'— Nem akartam lelőni a Marit, — han-
goztatta megbánás nélküli , szenvtelen han-
gon. A fogság nem viselte meg és amikor 
beültették a rendőrségi autóba, hogy a hely- 8 
színre vigyék, büszkén nézett körül: h ő s n e k 3 
tartja magát . . . 

Domokos fogalmazó és Gyólay László de-

dektiv kíséretében érkezett meg Keszég József 

a szülői házba, alíol szerinte véletlenül lclőlie 
Mária nővérét. 

* 

A rendőrség emberei lejálszatták 
vele az egész tragikus eseményt, 

amit sok pózolással csinált végig. 

— Itt ült a Mari, evett. Jöttem, a pisztoly a 

Széchenul Mozi n«rp 3!; i l 
Táblás házak Z 

a legjobb magyar filmoperett 

Borcsa Amerikában 
tayka Margit, Máiy Gerő, Uarnory Tmre. Gózon 

Gyula, Góilí, Vaszary Piroska stb. 2 Csacska 
halacska szines trükkülm és a legújabb Paramount 
Vilásliiradó ! Elővétel : tel. 26—33. 
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A lolDollistQ motorkcréhpárbalesete 
Railai-Riesz Lajos, amikor u'on voli Debrecen felé, kizuhant a 

motorkerékpárból és megsérült 

kezrmbfn volt . . . Elsült . . . Itt esett elő-
re . . . Lúttuin, hogy véres az arca . . . Aztán 
elszaladtam . • . N e m akartam m e g ö l n i . . . 

Helyszínrajzot készítettek, amit a nyomo-
zás aktáihoz csatolnák. 

Házkutatást tartottak, 

de semmiféle olyan eszközre nem akadtak, 
amely arra vallott volna, hogy Keszég fegy-
vere csakugyan tisztogatás közben sülhetett 
c l A házkutatás során a főszerben 

egy rossz cipőbe rejtve harmine-

hatdurab földes, sáros egypengősl 
találtak. 

'Arra a kénlésre, hogy hol szerezte a pénzt, 
büszkén vágta ki: 

— Azt nem mondom megl De jegyezzék 
. leg az urak, Keszég Jóskának mindig volt 
és mindig lesz pénze . , , 

A lakásból kimentek 

a temetőbe, 

ahol a testvérgyilkos megmutatta a helyet, 
• hová fegyverét rejtette. Azt mondotta , hogy 
n revolvert már hat éve itt rejtegeti. Megfe-
ledkezett arról, hogy a legnemesebb acél is 
megrozsdásodik ilyen helyen, rövidebb idő 
alatt. A nyomozás fogja megállapítani, hogy 
hol és mikor szerezte Keszég a gyilkos szer-
számot. 

Vasárnap még folytatják a kihallgatásokat, 
nemcsak a gyilkossági ügyben, hanem olyan 
iránvban is, amely hivatva lesz kideríteni, 
honnan van ennek az embernek pénze. Hét-
főn- remélik o nyomozás befejezését, amely 
után Keszég Józsefet átadják az ügyészség-
nek. 

Az áldozat holttestét szombaton boncolták 
fel, a temetésének idejéről még nem történt 
intézkedés. 

ÉN IS CSAK HALLOTTAM, 
huny a várop nagyérdemű nyugalmazott 

(i«zti töiigyésszét, dr. T h u r ó e z y Mihá'vt 

abból az alkalomból, hogy 70 éves lett, a, 

barátai éa tisztelói meleg ünneplésben ré-

szesítették; 

hogy a társaságokban jól ismert férj bc-

vonuit katonának s mikor hazatelefonált, 

otthon azzal fogadták, hogy a nagyságos 

u>szony elutazott u katona-férj meglátoga-

tásain. A látogatás azonban nem a férjnek, 

hunéin — más katonának szólt. Válóper 

valószínű; 

liogy az egyik ismert szegedi malmost el-

itélték a héten száz pengőre tiltott —közlé-

sért. 

hogy viszont egj/ gyáros fia rövidesrn sze-

relmi házasságot köt; 

liogy Zolnai professzor hazaérkezett kül-

földi útjáról. Most két helyen tartott nagy 

érdeklődéssel várt franci a nyelvű előadást; 

hogy a héten bekövetkezett a rég várt 

házasság egy gyáros leánya s egy kecske-

méti ru között; 

hogy a Szegeden ls jóltsmert 52 éves agg-

legény-ügyvéd elvette ifjúkori szerelmét, az 

.'itt éves özvegyasszonyt, akinek három fel-

nőtt gyereke Van; 

hogy az egyik szegedi látszerész, a''i swa-

hadtéri jényképfölvéjslciröl ismert, elutazik 

a c+th megszállás alól. felszabaduló magyar 

t'-abtre,-

hogy az egyik városi tisztviselőnek 1000 

pengő átalányt szavaz meg a közgyűlés. Ke-

ltezet: a szellemi inségmunkások elbocséjtá-

sa következtében megtakarított összeg; 

liogy Pclykó Andrást visszahelyezték ál-

lásúba és áthelyezték a budapesti egyetem 

gazdasági hivatalába. 

űszí kötöttáruk 
ZWICKL L. 
HORVÁTH MIIIAIÁ UCCA 10. SZÁM. 313 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton délután motorbaleset érte a Szeged F C 

ismert hátvédjétékosát, R a f f a y-R i e s z 

Lajost. A szegedi csapat a kora délutáni 

órákban indult e l vonaton Debrecenbe, ahol 

vasárnap a Bocskayval mérkőzik. Raf fay 

szolgálati beosztása miatt nem indulhatott 

el a csapattal, ezért délután A u s c h László, 

a klub titkára motorkerékpáron indult el Raf-

fayval, hogy a ki tűnő játékos útközben be-

érje a vonatot cs igy a csapattal együtt kel-

lő időben érkezzen meg Debrecenbe. 

Gyors tempóban haladtak Vásárhely felé, 

amikor az esőtől felázott uton a motor meg-

csúszott és felborult. Ausch titkár súlyosabb 

séi üléseket szenvedett arcán és karján, ezen-

J. G. Burnet 
angol képviseld cikke 
szegedi látogatásáról 
és a szabadtéri játé-

kokról 
Ismeretes, hogy dr. Pálfy József polgármester 

meghívta a magyarbarát angol képviselők csoport-

ját Szegedre a szabadtéri játékok alkalmából. A 

meghívásnak eleget tett J. G. Burnet skóciai kép-

Viso.ő, a konzervatív párt ismert tagja, aki fele-

ségével együtt hosszabb utazást tett Magyarorszá-

gon és ennek sorén augusztusban több napot töl-

tött Szegeden. Szegedi impresszióiról a legnagyobb 

-kót lapban, az Abadcen Press und Journal-ban 

háromhasábos cikkben számolt be. Cikkében -— 

amelynek cime »Magyarország még mindig gyá-

szolja elveszített területét*, »Müvészi élete mégis 

élénkebb, mint valaha* — a következőket írja: 

»Az aratás ebben az évben szerencsésen gazdag, 

ahogy ejt láthattuk a nagy magyar síkságon ke-

resztül utazva Szöged felé, amely a Tisza ós a 

Maró3 torkolatánál fokszik. A jelenlegi város az ár-

vízkatasztrófa után. épiiJt cs bár szép toréi, ülése-

sen elrendezett parkjai cs dus kértjei vannak, 

kevés maradt meg az elmúlt századokból.* 

».l város közepén emelkedik a téglából épített 

óriási Székn.egytiáz, itt a Dóm előtt rendezik meg 

évűnként a messze földön híres szabadtéri játéko-

kivül zuzódásokat, bevitték a vásárhelyi kór-

házba. Riesz Lajos szerencsésebben úszta 

meg a véletlen balesetet, lábán és kezén sé-

rült meg könnyebben. A kórházban bekö-

tözték sérüléseit, azután vonatra ült és visz-

szatért Szegedre. Itt még egyszer megvizs-

gálták és á l landó kötéssel látták el, de ter-

mészetesen arról szó sem lehetett, hogy va-

sárnap részt vegyen csapata mérkőzésén. 

A balesetről táviratilag értesítették Debre-

cent, Budapestről pedig táviratban Debre-

cenbe rendelték K o v á c s o t , aki Raf fay he-

lyett hátvédet fog játszani a Bocskay ellen. 

Remél ik , hogy ugy Raffay, mint Ausch rövi-

desen felépül sérüléseiből. 

kot. A szállodában, ahová megérkezésünk után 

hajtattunk — irja —, közölték velünk, hogy egyik 

.szállodában sem kapható szoba, mivel Szeged tel-

jesen zsúfolva van idegenekkel. Megmutattuk azon-

ban a polgármester ur meghívó levelét, amely 

azonnali hatást ért cl és egy órán belül kaptunk 

egy magánszobát. Másnap reggel azután átköl-

tözhettünk a szállodába. Még aznap este megnéztük 

a Dóm-téren a Turandot előadását, amely sokáig 

felejthetetlen lesz szániunkca. Az egész előadáá 

fenséges volt, a nagyszerű produkció középpontjá-

ban Gina Cigna, a mrlanoT Scala világhírű, énekes-

nője, mellette a többi főszerepet ugyancsak a 

Scala, valamint a budapesti Operaház Ugjai éne-

kelték. A színpad, a kép, a jeleneteik, a ruhák cso-

dálatosak voltak. És külön élmény a hatalmas 

hallgatóság...* 

»Egyenesen egyedülálló éjmény részese lenni 

ilyen előadásnak a Dóm-téren és valóban nchézi 

elképzelni, hogy ezt egy vidéki mag/far város pro-

dukálja. Hétezor néző számára építettek tribünt a 

téren, amely* felejthetetlen keretet ad a nagy-t 

szerű előadásnak.* 

»Sajnos, van egy hátránya is a szabadtéri elő-

adásoknak, hogy az időjárástól függenek. Máso-

dik estére jegyünk az István király népéhez szólt, 

A délelőtt meg gyönyörű idö két órával az ejöadáa 

előtt olyan esős, viharos, égiháborus estévé vál-

tozott, liogy még a reménységét is elmosta az elő-

adásnak. A következő esten Verdi Rekviemje sze-

repelt a programon cs amikor este esni kezdett^ 

az eső, szereiíccscre erre a gyönyörű hangve-p-

senyre a székesegyház nyújtott menedéket.* 

J. G. Burnet ezután beszámolt »Az ember lra-« 

gediája* előadásáról: 

»Az ünnepi játékok legfontosabb előadási Az 

embrr tragédiája volt. A drámai költeményt a 

magyarok nagy filozófus költője, Madách Inuv irta, 

hogy lefesse az emberi lét küzdelmeit és szen-

vedéseit Ádám és Éva személyében a történelem 

különböző korszakain keresztül.* J. G. Burnet cik-

kében teljes részletességgel irja lo u Tragédial 

költői vonalát, ismerteti az egyes Jelenetek®'. Cikj-

kcnek befejező részében a következőket irja: 

>\ drámai költemény'eszméje és a koncepció 

nagyszerűsége összehasonlítást enged az Elvesz-

tett paradicsommal és Goethe Faustjával, de moz-

galmassága, drámai ereje, kifejező készsége, filo-

zófiája és költészete*még azokra Is páratlan hatása 

sal van, akik csak közvetve críhetik meg a rész-

leteket. Irodalmi alkotást nehéz közvetett fordi-

tá.iból megítélni, — dó meggyőző drámai hatá-

sáról nem lehet kctféleképen vé[ékódni.< 

B u r g o n y á t , 
babot, borsót, lencsét, mákot 
télire legolcsóbban szeiezheti be 

Szücs-ucca 19. szám alatt 
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A pártok deklarációjával 
vita nélkül 

tárgyalta le a közgyűlés 
a város költségvetését 

A közgyűlés hódoló felirata a kormányzóhoz — „Ezekben az idők-
ben össze kell fogni a város polgárságának, nincs iíl a páríkiizael-
mek és személyi harcok Ideje" — A Polgári Szabadságpárt dek-

larációja az egységes nemzeti önludaíról 

Pálfy polgármester költségvetési expozéja 

(A Délmagytn ország munkatársától.) Szom-

baton dé lután négy órakor tartolta Szeged 

törvényhatósági bizottsága őszi közgyűlé-

sét vitéz dr. I m e c s György elnökletével. 

Megny i tó beszédében először meleg szavak-

kal parcntálta cl dr- Bcrecz Jánost. A főispán 

szavait a közgyűlés tagjai állva hallgattak 

végig. 

Bcrecz professzor emlékének jegyzőköny-

vi megörökítése után a következőket mon-

dotta: 
— Világesemények zajlottak le az elmúlt he-

tekben. Két évtized lidércnyomása alól szabadut-
luuk fel. 

A müncheni tárgyalás 

fnagyar szempontból nagy eredményt hozott és 
külpolitikánknak nagy sikerét jelenti. Most már 
biztosan remélhetjük, hogy felvidéki magyar test-
véreinkkel a közeljövőben egyesülhetünk. 

Mélységes hálával emlékezem meg kor-
mányzó urunkról (lelkes cljenzcs), 

akinek országlása alatt ez az örvendetes fordulat 
bekövetkezett és Szeged száznegyvenezer lakosá-
nak szivéből beszélek, amikor fenkölt személye 
iránt való hűségünkről itt kifejezést adok és azt 
őfőméltósága elé terjesztem. (Megujuló éljenzés.) 

— Minden magyarnak — folytatta — világiéi-
fogásra és pártállásra való tekintet nélkül támo-
gatnia kell a kormányt mostani uehéz munkájában. 
Széthúzás csak gyengítené álláspontunkat. Ezer 
éven át megőrzött szent magyar föld a tét és ha 
most erőt vesz rajtunk a turáni átok, nem tud-
hatni, amikor visszatérő alkalom esélyeit kockáz-
tatjuk. A Felvidék visszaszerzése csak idegek 
kcrdcsc. Kérek mindenkit, hogy nyugalommal, 
hittel cs bizalommal várja be az események fej-
lődését. 

Beszéde vegén kérte a közgyűlést, hogy fejezze 
ki bizalmát I m r é d y Béla miniszterelnöknek és 
kormányának a cseh uralom alatt élő magyarság 
érdekébon vivott küzdelméért. 

Rátért ezután » 

Scultcty Sándor főszámvevő nyu-

galombavonulására. 

— Scultéty Sándor távozásával — mondotta '— y 
a városházának egy jellegzetes, általánosan is-
mert, közszeretetnek és őszinte nagyrabecsülés-
nek örvendő tagja vált meg a közszolgálattól. 40 
éven át hűségesen sáfárkodott a város javaival, 
nagy tekintélyre tett szert, rendkívüli szaktudá-
sát, koncepcióját,, páratlan munkabírását, semmi-
féle nehézségtől vissza nem riadó munkaszerete-
tét a belügyminisztériumban is értékel-
ték. A közszolgálattól történt megválá-
sa az igazgatásnak súlyos vesztesége. A város 
hatóságának és közönségének köszönetével búcsú-
zom tőle azzal a kívánsággal, hogy töretlen egész-
ségben hosszú életen át élvezze még a becsület-
tel megérdemelt nyugalmat. (Nagy taps és éljen-
zés) 

Napirend előtt 

A főispán beszéde után dr. H u n y a d i -

V a s Gergely napirend előtti felszólalásában 

indítványozta, hogy a közgyűlés táviratban 

köszönje meg M u s s o l i n i n e k , H i t l e r -

n e k és M o s c i c k y elnöknek támogatá-

sát. 

Dr. P a p Róbert ugyancsak" napirend előtti 

felszólalásában elmondotta, hogy 

a Polgári Szabadságpárt 

szívvel-lélekkel magáévá tette a főispán efő-

ictjesztéset, mert azt akarják, hogy az egy-

ség érdekében hangoztatott szavak valóra 

váljanak. Most a nemzeti öntudat egységes 

megnyi lvánulása szükséges (nagy taps), hogy 

meghatványozza a kormány erejét az eléje 

tornyosuló nehézségek leküzdésére. 

— Most, husz év utón hazatérő testvéreink 

önnek is meg kell már venni a 

N I K O P Á L L 

S Z I P K Á T , 
ha egészsége ér egy f a b a t k á t . . . 

—« mondotta — ünnepi fogadására 

készülünk, támogatni kell a kormányt 

nehéz 'feladatában, áll junk elszánt ké-

szenlétben minden eshetőségre készen, bí-

zunk a kormányzat erejében és a nemzetek 

Ígéretében, amelyek belátták azt a szötnyü 

tévedést, amelynek a magyar nemzet áldo-

zatul esett. 

Nagy taps fogadta Pap Róbert beszédét, 

majd áttértek a tárgysorozatra. 

Dr. Pávó ismertette a polgármesteri jelen-

tést és a köriratokat. 

A polgármesíer kölíségveíési expozéja 

Ezután áttértek a város költségvetésének' 

tói gyalására. 

Dr. Pálfy József polgármester 

emelkedett szólásra a közgyűlés tagjainak 

tapsai között, hogy elmondja expozéját. 

— Ez a költségvetés még mindig háborús 

költségvetés — kezdte —, amely alig tér el va-

lamiben az elöző évek szinte megk öves ültén rög-

zített számadataitól és minden rugalmasság hiá-

nyában nem nyújt lehetőséget a tervek és alko-

tások megvalósítására. Nem titkolt fájdalommal 

állapithatjuk meg, hogy amikor elsőrendű, varos-
fejlesztési, kulturális és szociális szükségleteink ki-
elégítetlenül maradnak, mégis félmilliót meghaladó 
beruházási programot kell előirányzatba vennünk, 
aminek teljesítése elől hazafias és várospolgári kö-

telességünk, jól felfogott személy- cs vagyonbiz-

tonsági érdekcink szeinelőtt tartásával kl ncni tér-
hetünk. Ilyen körülmények közt a pénzügyi bizott-

ságnak az volt a legfőbb feladata, hogy a költ-

ségvetést az adózó polgárok ujabb megterhelése 

nélkül egyensúlyban tartva, a számvevői előirány-

zat szerinti 97 százalék pótadót a lehetőség sze-

rint csökkentse. 

A pó tadö 

kulcsának 10 százalékkal való emelkedése a város 

adózó polgárainak olyan nagyarányú megterhclte-

tését jelentette volna, ami a jelenlegi súlyos vi-

szonyok közt nem volt előterjeszthető. Ezért a 

pénzügyi bizottság vitéz Shvoy Kálmán indítvá-

nyára azzal az elvi megállapodással fogott a "tár-

gyaláshoz, miszerint a költségvetést ugy alakítja, 

hogy maximálisan 70 száz .féle legyen u javaslatba 
ho.andó uótudó mértéke. 

Ismertette a polgármester a költségvetés ada-

tait, majd ezeket mondotta: 

•«-• Ki kell térnem 

a népjóléti kiadásoknál 

eszközölt jelentékenyebb IcszáViíásokra. Magya-

rázatul szolgáljon, hogy ezeknél a tételeknél érin-

tetlenül meghagyatott az előirányzatban az az ösz-

szeg, ami az elöző és a folyó évben is fel van 

véve. Ellenben nem tartotta indokoltnak a pénz-

ügyi bizottság ezen tételek emelését most, ami-

kor az elöző éveknél kedvezőbb munka- cs kere-

seti lehetőségek alapján feltételezhető, hogy a se-

gélyezések nem lesznek nagyobb mérvűek. Ezért 

a pénzügyi bizottság törölte a többlet előirányza-

tot. A törlések ellenére az egri norma érvényesí-

tésével a segélyezések mérvét illetően egyetlen 

rászorult segélyezett sem jut kedvezőtlenebb hjg-

zetbe, mint az elöző években. 

— A kiadások mérsékléséinél további feltűnően 

nagy tétel 

a Iégoltalomnól 2 5 . 0 0 0 pengö 

törlése. Ezt a leszállítást a légoltalmi parancsé 

noksággai történt megegyezés tette lehetővé. 

— A városi háztartás elsőrendű szükségleteinek 

kielégítése után — folytatta — a pénzügyi bizott-

ság tárgyalás alá vette azokat a különféle kívánal-

makat és javaslatokat, amelyek magánosok, in-

tézmények és egyes városi ügyosztályok részéről 

támasztattak. Ezek az igényléseik 

1,164.581 pengőt 

tesznek ki. Számolva a város helyzetével, a bi-

zottság nem volt abban a helyzetben, hogy na-

S O K 
PÉNZT 

nyerni csak osztálysorsjeggvcl 

lehet. — Próbál ja ki szerencséjét 

és vegyen o s z t á l y s o r s j e g y e t 

reto Ernő Bankház 
főárusitónál 

tér 2a. 

Szeged, Széchenyi 

F. húzás : o k l ó b c r 1 3 ! 

i 
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gyobb arányban teljesíthette volna ezeket a kívá-
nalmakat. 

— Ezeken kivül behatóan tárgyalta a pénzügyi 

bizottság a mérnöki hivatal által igényelt műszaki 

terméstetil igényléseket. Ezek közül a legnagyobb 

figyelmet érdemli a város árvédelmi biztonságát és 

közegészség! érdekeket szolgáló intézkedések, ame-

lyek halogatásának komoly konzekvenciáira való 

figyelmeztetést a szakértőktől mór ismételten hal-

lottunk. A pénzügyi bizottságnak idevonatkozókig 

az a javaslata, hogy a táros hitelművelettel oldja 

meg a halasztást nem türö feladatokat. 

A polgármester ezután ismcrtctlo 

az üzemek 
költségvetését. , 

— Szo-ény véleményem szerint — mondotta 

>— a város helyrehozhatatlan hibát követett el, 

amikor a legfontosabbat, a közvilágítási üzemit 5 

év c'ött, amikor a koncesszióiéjáratkor alkalmunk 

lett volna magunkhoz váltani, elmulasztottuk a 

kedvező alkalom kihasználását. Ma már tárgyila-

gosan megállapítható, hogy csak túlzott aggodalom 

és sötótenláids tüntethette fel a város akkori pénz-

ügyi helyzetét olyannak, hogy a koncesszió jogának 

értékesítésén kivül abból más kivezető ut nem 

volt. Az elkövetett hiba nem jelentheti azt, hogy 

annak konzekvenciáit örök időkro viselje a város, 

hanem ellenkezőleg okuljunk azon és legalább utó-

dainkat óvjuk attól, hogy ebbe a hibába ők is bele 

essenek. Ezért minden alkalmat fel kell használ-

nunk, hogy ezt a kérdést nyilvántartsuk és azt sze-

retném, ha a közgyűlés évről-évre megismételné ezt 

a figyelmeztetést mindaddig, amig elérkezik az uj 

rendelkezés ideje. 

-— Az üzemekkel kapcsolatosan — folytatta a 

polgármester — még megemlíteni, hogy magam 

is szükségesnek tartom közlekedési üzemeinknél, 

de különösen a kisvasul üzeménél a közönség igé-

nyeihez alkatmazkodóbb és általában élénkebb üz-

letvitel érvényesülését. Ami az iparosoknak Időn-

ként elhangzó azt a panaszát illeti, hogy 

a városi közüzemek egyes iparosok-

nak konkurenciát csinálnak, 

kijo'cntem, hogy a legnagyobb éberséggel őrködünk 

afölött, hogy üzemeink a törvényes rendelkezések 

által megengedett határokon tul ne terjeszkedje-

nek és semmi olyan munkát nc végezzenek, ami az 

iparosság jogos érdekeibe ütközik. 

— Sokkal régebben ismer engem a város ipa-

rostársadttlma, semhogy feltételezhetné, hogy hoz-

zájárulásommal történik olyan intézkedés, amely az 

ö erdekeik ellen van. Ugy gondolom, hogy a vélt 

sérelmeket is sikerült climinájnom azáltal, hogy 

Ipari munkák végzésénél az ipartestület vezetősége 
által kijelölt, rászorult önálló iparosokat bevonom 
az ily természetű munkák végzőséhez. 

A polgármester ezután 

szólt. 
j övő uroirramiáról 

— Folytatni kivánom azt a várospolitikát — 

mondotta — , amely a tanyavlldg kulturáját, gaz-
dasági és szociális érdekeinek előmozdítását a 

közigazgatási feladatok homlokterébe áljitja. Saj-

nos, a most tárgyalás alatt álló költségvetés még 

nem teszi lehetővé, hogy a tanyaközpontok sza-
porítására megfelelő fedezetet előirányozhattunk 

volna, dc ezt a kérdést Is napirenden tartjuk. Ter-

mészetes, hogy tanyai polgártársainkéval azonos 
gondot kívánunk fordítani a város kereskedő- és 
iparostártadrimának boldogulására. Ezt ugyan költ-

ségvetési intézkedésekkel nem igen áll módunk-

ban elősegíteni, mert a jelen gazdasági és pénz-

ügyi helvzetben közéo.'tkszésekrc nem gondolha-

tunk, azonban minden erőnk latbavetésével azon 

kell lennünk, hogy magdnépitkezések elömozdifas-

sanak. Ezalkalommal is leszögezem azt az állást-

pontomat, hogy a város jövő fejlődése szempont-

jából minden áldozatot megér, hogy nagyobb vál-

lalatok letelepülését előmozdítsuk és szívesen 

ajánlanék fel ilyen célra a vállalat természete sze-

rint ingyen, vagy kedvezményes áru telket, ked-

vezményeket. Részleteiben még nem való nyilvá-

nosság elé, azért csak érintem, hogy eredménnyel 

biztató tárgyalásokat folytatok a Széchenyi-téri 

Tóth Péler-féle telkek beépítésére, amely tárgya, 

lásoknak sikere milliós munkaalkalom megterem-

tését eredményezné. Ugyancsak előrehaladott tár-

gyalásokat folytatunk Shvoy Kálmán képviselő ur 

hatékony támogatásával 

az egyetemi építkezések folytatására, 

aini talán még a folyó, de legkésőbb a jövő ál-

lamköltségielési év folyamán eredményre fog ve-

zetni. 

— Ugyancsak az iparos- és kereskedöérdekeket 

szolgálja 

a szabadtéri játékok 

rendezése, amit a jelentkező súlyos deficit ellenére 

folytatni kívánunk, mert a deficit rekompenzálódik 

azzal a közvetett haszonnal, ami az iparosok és ke-

reskedők üzleti forgalmának emelkedése révén jut 

a városnak. Az idei szabadtéri játékok végelszá-

molását a legközelebbi közgyűlés elé fogom ter-

jeszteni. Az adminisztratív Iroda jelentése szerint 

55.000—60.000 pengő körül fog kialakulni a deficit 

végösszege. Ez a deficit azonban lényegesen kö-

vesebb, vagy talán teljesen el is tűnik, a városi 

tárt illető többletbevételekkel szemben. Az idei 

nagy deficit onnan állt elő, hogy a játékok tul 

voltak méretezve. Ezt azonban nem lehet senki-

nek a rovására irni, mert muJt év decemberében 

senki sem sejthette, hogy a külföldi és belföldi 

események bekövetkeznek. Én fanatikusan bizom 

a szabadtéri játékok jövőjében és meg vagyok 

győződve, hogy helyes irányítás mellett még sok 

dicsőséget és anyagi sikert fognak hozni a vá-

rosnak. Minthogy azonban a város sein terhelhető 

évről-évre megismétlődő nagyobb áldozatokkal, a 

műsort kisebb keretre kell szorítani. De itt első-

sorban az a kérdés döntendö el, hogy a város 

rendez zc-e a szabadtéri játékokat, vagy adja azt 

várakozónak, ha lesz ilyen. Bármily nagy munkát, 

gondot cs áldozatot kivannak a várostól a játékok, 

azon az állásponton vagyok, hogy azt továbbra is 

városi kezelésben kell tartani. 

összes les-. gazuBűBimi és űuon îvi 
(elszerelések, anyagok, gazaiarc 

elosztóhelye 
Bruckner Vasáruház 

l é g v é d e l m i osztá ly 
T o r l ó d á s miatt Igény lés i s o r r e n d b e n tör-

ténik a szá l l í tás . 

A bérlök helyzetével foglalkozva ezután ezeket 

mondotta: 
»— Itt jelentem be azt az álláspontomat, hogy 

a földeladást nem helyeslem. 

A földingatlan a legbiztosabb vagyonérték, d" nem 

helyeslem azért sem, mert eladás esetén a jelen-

legi bérlök helyzete bizonytalanná vdUiék cs 'ir-g-

történhsinék, hogy a bérlök százai feldönfv'ókká 

lennének. 

— Népjólét i cs szociális téren 

a város jövőben is meghozza a maga áldozatát és 

az egri magyar norma bevezetésével lényegesen 

javította a segélyre szorulók helyzetét. Azonban 

fokozottabb jóléti gondoskodásunkat ki kell tér* 

jesztenünk a város alkalmazottaira cs családtag-

jairaa is, mert ezidöszerint azok hijávul vannak 

minden ilyen irányú támogatásnak. 

Az ingyenes alkalmazottakról 

szólva bejelentem, hogy az összes ingyenes alkal-

mazottakat, 33-at clbocsájtottam a város szolga-

latéból, mert meg akartam szüntetni azt az abuzust, 

hogy a város c'lcnszolgáltatás nőikül igénybe vegye 

bárkinek is a munkáját. Az elbocsájtottak közül 

j 5-cn már időközben máshol helyezkedtek el, a fenn-

' maradó 28-ból szelektálni kívánom a jó munkaerő-

ket és azokat mint szerződéses alkalmazottakat fen 

gorn munkába á'ütani. 

— Városrendezési, szépészeti, kulturális, test-

nevelési, népművelési, sportfej lesztési téren a vá-

rosi feladatok egész sora vár még megoldásira, 

amikre azonban csak fokozatosan kerülhet sor. 

Előadásom e'ején — fejezte be expozéját — azt 

mondottam, hogy ez a költségvetés még vegetatív, 

háborús költségvetés. Minden reményünk meg van 

arra, hogy ez az utolsó ilyen költségvetés cs már 

a legközelebbi jövőben örvendhetünk uz igazi béka 

áldásának. 

A kölíségveiési viia 

ö tnegyedórá ig tartott a polgármester ex-

pozéja. Szünet után 

vitéz dr. Shvoy Ká lmán 

állott fel szólásra. Pártja nevében bejelenti, 

hogy nem kiván részt venni az általános vi-

tában. A közgyűlés padjaiból mond köszö-

netet és biztatást a polgármesterhez és a 

tisztviselőkhöz, negyedik éve működ ik együtt 

ez a törvényhatóság a város vezetőségével, 

m ind ig a város érdekeit igyekeztek előmoz-

dítani. Ezután a város közönségéhez intézte 

szavait, hogy ezekben az időkben mutasson 

példát az összetartásban, nincs itt a párthar-

cok és a személyi harcok ideje. 

— Fog junk össze — mondotta — és vár-

junk a kis ügyekkel addig, amig a nagy 

ügyek elintézést nyernek. N e m szabad ugy 

kritikát gyakorolni, hogy ne ismernénk ' az 

ügyeknek minden mozzanatát . Az t hiszi, 

hogy minden párt, amely a helyzet magas-

lötán áll, egy emberként áll a kormány mö-

Ozvcgy Bakonyi Árminné ugy a maga, 
mint i\c elhunyt lestvérei cs rokonai ne-
vében is mélységes fájdalommal jelenti, 
hogy hűséges férje, 3 legjobb testvér cs 
rokon, 

Haltonyi Ármin 
nyug. Wáv. felügyelő 

folyó hó 8-án rövid betegség ut$,i 78 
éves korában elhunyt. Prága halottun-
kat hétfőn, 10-én délelőtt fél* 9 órakor 
temetjük a zsidó menházból. 
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gött ezekben az időkben. 

Shvoy Ká lmán beszédét az egész közgyű-

lés megtapsolta, utána 

dr. Dettre János 

szólalt fel s kijelentette, hogy a Szabadság-

párt tagjai készséggel állnak el a felszólalás-

tól. Egyetlen monda t kivételével mindenben 

egyetért Shvoy Ká lmán felszólalásával s h a 

tudná a város polgárságához intézett figyel-

meztetése jelentőségét és hatását fokozni, 

szívesen megtenné, mert m indnyá jan meg 

vannak arról győződve, hogy ma nem a 

szenvedélyeknek, hanem a helyzet parancsá-

nak kell engedelmeskedni. Meleg szavakkal 

méltatta P á 1 f y József polgármester tevé-

kenységét s m indanny iunk háláját cs köszö-

netét S c u l t e t y Sándornak, ukivel — mon-

dotta — , nemcsak egy tisztviselő vált ki a 

közigazgatásból, hanem egy intézmény szűnt 

meg. Bizalmukat most azzal a „néma tíin-

tetés"-scl fejezik ki, hogy elállnak a vitától. 

(Taps.) 

Dán i János 

pártja nevében bejelenti, h ogy az egység 

biztosítása érdekében szintén elfogadja a 

költségvetést. 

Miután a költségvetést általánosságban el-
fogadta a közgyűlés, a főispán rá akart térni 
a költségvetés részletes vitájára, do a köz-
gyűlési tagok 

hozzászólás nélkül elfogadták rcsz« 

léteiben is a költségvetést. 

— Ilyesmi nem fordult elő az utóbbi ötven 
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esztendőben — jegyezte meg az egyik vá-

rosatya. 

Ezután most már gyors tempóban folyta-

tódott a tárgysorozat letárgyalása. Egymás-

után fogadta el a közgyűlés a kisgyűlés ja-

vaslatait. 

Vitát váltott ki a Vi l lamosvasút kérelme 

ügyében hozott kisgyülési indítvány. A Vil-

lamosvasút azt kérte, hogy 1039. április l-ig 

adjon a város haladékot 

a gedói vonal meghosszabbítására. 

P á 1 f y polgármester a kisgyülési javaslat 

védelmére kelt és kérte, hogy fogadják el a 

javaslatot. 

A közgyűlés nagy többséggel elvetette a 

kisgyűlés javaslatát és elfogadta Grész Jó-

zsef indítványát , amely értelmében utasítja 

a közgyűlés a Vil lamosvasutat, hogy a gc-

Héi vonal meghosszabbításának megépítését 

haladéktalanul kezdje meg. 

Ezután az intermezzo után minden kis-

gyülési javaslatot vita nélkül elfogadott a 

közgyűlés. 

Megválasztották névszerinti szavazással 

az adéfelszólamlási bizottságok 

kiegészítő tagjait. A" második számú bizott-

ságba dr. S z é k e l y Ferencet és dr. G r ó f 

Györgyöt , m ig a 111. számú bizottságba pét-

tagnak M a r k o v i c s Szilárdot választották 

meg. A külterületi állatorvosi állások meg-

szervezésénél dr. B a l o g h István indítvá-

nyozta, hogy a kisgyülési javaslatot olyan 

módosítással fogadja el a közgyűlés, hogy 

Alsó- és Felsőközponton azonnal állítsák fel 
ezeket az állásokat. 

A polgármester kérte, hogy adják vissza a 

javaslatot, megteszi az ujabb előterjesztését. 

A közgyűlés igy határozott. 

Indítványok 
Gyors ütemben fogadta cl a közgyűlés a 

tárgysorozat hátralevő pontjait és nyolc éra-

kor áttértek az indítványokra. 

S h v o y Ká lmán indítványára elhatároz-

ták, hogy hattagú bizottságot küldenek ki, 

hogy nevezzenek el uccát Mussoliniról. 

G r e s z István indítványa fölött, melyben 

a férjes tisztviselőnők és nyugdí jas alkalma-

zottak elbocsájtását kívánja, napirendre tér-

tek. 

Dr. K e r t é s z Béla indítványozta, hogy 

az inségjárulék mérséklése érdekében felirat-

tal forduljanak a kormányhoz. A kisgyűlés 

napirendretérést javasolt, dr. Kertész Béla el-

mondotta, hogy a szellemi munkások dup-

lán fizetik azt az adót és az igazság kiváltja, 

hogy ezt a járulékot rendezzék. 

Dr. G r ü n e r István, ma jd dr. S i n g e r 

István felszólalása után a közgyűlés ugy ha-

tározott, hogy adassék ki az indítvány a vá-

ros hatóságának, milyen kiesés lenne ösz-

szegben, ha az indítványt elfogadják. 

P a p József indítványozta, hogy Röszkén 

közvilágítás legyen. Az indítványt kiadták a 

polgármesternek. 

S h v o y Ká lmán hidvámmentességet kért 

az ujszegedi lakosok részére. A z indítványt 

kiadták a polgármesternek. 

Ezután a közgyűlés, amely hosszúnak ígér-

kezett, este fél kilenc órakor véget ért. 

meonyiit sasheoui Gábor 
röv id- é s d i v a l ó r u h á z d , KÍQV6-U. 4. (UOll „Bagolyvár"). 

Raktáron tart női és férfi fehérneműt, 
nyakkendőt, „GEVI* és egvőb márkás 
harisnyát, paszományárut és m nden más 
divatcikket nagy választékban. Olcsó, 

versenyképes árakon árusiti 
T e g y e n k í s é r l e t e t ! 

nndi József átvette 
a Pesti Mvar Kereskedelmi Bank 

szededi intezetének vezetéséi 
(A Délmagyarország munkatársától.) Amint 

már korábban megírtuk, a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank igazgatósága M a y Gyula 
nyugalombavonulásával a szegcdi fiók igaz-
gatójává H u d i József kormányfőtanácsost, a 
bank békéscsabai lcányintézelénck vezetőjét 
nevezte ki. Hud i József tegnap Szegedre ér-
kezett és szombaton reggel átvette a fiók 
vezetését. Csabai működése a kereskedelmi, 
ipari és gazdasági körök legteljesebb elisme-
rését vivta ki, bankkörökben most örömmel 
üdvözlik Szegeden. Nem kétséges, bogy sze-
gedi működésével kiváló képességei és nagy 

• • • • • • • • • i B B B M m i 

Divatöltöny 
Egyenruha 
Cserkészfelszerelés 

legelőnyösebben beszezezhető 

Bujdosó Lribő8náernrulia" 
Szeged, Fekotesas ucca 15 szám 

ftmerihai citromos hlszMoveii. 
arcvizek, krémek, olajok, púderei-
Szeplő elleni fénwédő szerek. 

setter o s z i m kozmetikai intézete 
Szeged. Dugonics-tér 11.. I. em. Te-
lefon 26—02. Arcápolás. Szénséehi 
bák, szemölcsök, szőrszálak végle 
ges eltávolítása. Fénykezelés. 

Tanítván'-ik k'kérvtóie. Clcsó bér'etr---d-5»e' 

gazdasági szaktudása révén Szeged gazdasági 
érdekeit hathatósan fogja szolgálni. 

A Dclmagyarország munkatársa szombaton 
felkereste Hudi Józsefet és érdeklődött Sze-
geti gazdasági életével kapcsolatos elgondolá-
sairól és terveiről. « 

— Nem szívesen keresem a nyilvánosságot 
— mondotta I lud i igazgató munkatársunk-
nak —, dc ugy érzem, hogy most, amikor 
Szeged város gazdasági életében mint annak 
legújabb polgára helyet kérek, mégsem tér-
hetek ki egészen az ..uj ember" program-
adási kötelezettsége alól. 

Őszinte örömmel vállaltam a megbíza-
tást, bogy intézetemet a magyar vidék leg-
első gazdasági cs kulturális centrumában kép-
viseljem. Nem könnyű feladat, ha figyelembe 
vesszük azt a vezetőszerepet, amelyet Sze-

ged ugy kulturális, min t gazdasági vonatko-
zásokban belölt, nemkevésbé azt a pozíciót, 
amit intézetem a magyar gazdasági életben 
elfoglal. Mindkét körü lmény nagv kötelessé-
get. de egyúttal hatalmas működési területet 
is jelent. 

— Ebben a nagymultu városban — foly-
tatta — feladatom teljesítése tekintetében 
nagv optimizmussal tölt ol az a hatalmas 
életerő, amellyel Szeged városa az elemi 
csapásokon, a történelmi katasztrófákon és 
világválságokon keresztül is ál landóan fejlő-
dött és az a reményem, bogy a helyzet mi-
előbbi megváltoztatásával a sáros élrttehe-
tőségei rohamosan uieg fognak növekedni. 

— őszinte törekvésem, hogy az összes gaz-
dasági tényezőkkel a legteljesebb harmóniá-
ban együt tműködve szoVélhassam a város 
további gazdasági fejlődését és a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi l íank erőforrásait minél 
inkább Szeged város gazdasági és kulturális 
fejlődésének szolgálatába állíthassam 

e 
Dénes 
könyvkereskedés 

uf k ü l f ö l d i 
divatlapfai 
meg ér ke ziek. 

Magyar és k üli öld i 
könyvufdonságok 

Legújabb folyóiratok 

Kigyó ucca 2. 
(Horvátö-kávébáx melleit) 

61 tanító pályázik 
5 állásra 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A tanltő-

választásra a pályázat lejárt. Legközelebbi ülésén 

egy tanítónőt ős néyy tanítót választ az iskola-

szék. Az öt állásra összegen 61 kérvény érkezett be. 

A tanilói állásra beadott pályázatok közül sze-

gedi 15, vidéki 28, külterületi 2, az összes pályáza-

tok száma tehát 45. A tanítónői állásra 14 hely-

beli, 2 vidéki, összesen 16 pályázat érkezett be. 

Szegedi férfi pályázók: Gáspár Kázmér, Kovács 

József, Hámori (Ilotyc) Ede, Tcmcsi Ferenc, ifj. 

Várhe'yi József, Czeglédi Lajos, Tóth József, Ta-

kács József, Pálrcti Ágoston, Németh István, Vö-

rös Géza, Kovács Imre, Papp József, Zámbó Jó-

zsef, Cseh Lajos. 

Szegedi női pályázók: özv. dr. Halasi Antalné, 

sz. Eiben Margit, Rozsályi Erzsébet, Hegedűs Mar-

git, Richtcr Anna, KcszJéri Erzsébet, Zsámbéki 

(Latzkovits) Erzsébet, özv. Bilau Gusztávné, se. 

Jódal Erzsébet, Domonkos Ilona, Barabás Mária, 

Horváth Rozália, Keonch Margit, Csipő Magdolna, 

Szőke Margit, Takács Terézia. 

Az idő 
A Metcorologiai Intézet jelenti este 

10 órakor. I d ő j ó s l a t : Élénk nyu-

gati szél, változó felhőzet, egy-két he-

lyen még lehet kisebb futó cső, a hő-

mérséklet délen alig változik, északon 

kissé emelkedik. 

D u d á s S á n d o r 
Higiénikus url és nöl fodrdszlerme. 
kiizmciika-J/Iaisierldr, Tisza Ca/os 
körút 10. 

Női fodrászat 
lettesen álrenovOlva. modem, zafta-
lanul mllködö központ 16afszarlió gé-
pekkel és „Tornado".val felszerelve. 

Uri fodrászat 
u/ amerikai reedsxerll. kényeimes 
székekkel kiegészítve. 

K o z m e t i k a i 
osztálya szakszeriI vezetés mellett 
nvu/i/o azt. amit ez a ludomOny mai 
Oltása mcllcll nyullanl tud. k U » » n 
Oclyiseobcn. a legmodernebb tclsze-
rcllé: sel. 

Il latszertára 
a viiagblru mdrkOs készítmények 
lerakóid. Nagybani ós klcsloybcol 
ornsUCs 
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Olcsó-Jó 
Divatos 
Elsőrangú uriszabóság 
Divafkülönlegesŝ gek 

] §%échen$i-iév. 

K O R D f l - R U H f l 
Divat- és sportöltönyöK 

BtfrRabaioh: — Felöllölc 
GumtKönrny JSadrág 

Intézeti ruÉydK — SanKrilc 
Ing - K a l a p — N y a k k e n d ő 

EMLEKEZZUNK... 
M a g y a r t ö r t é n e l e m 1918 januárjától Trianonig 

Még sose ismételte a történelem annyira 
önmagát, uiint ahogy most mutatja csaknem 
szószerinti "irp.adagolásban az azonos ese-
ményeket Csehszlovákiában. Mindössze azzal 
a különbséggel, liogy a magyar események 
egy szörnyű világháború mélységesen tragi-
kus történelmi utójátékai \oltak, inig ez a 
szemünk előtt összegubancolódó fiktív cseh 
állani a sajátmugu törlénelini groteszkségé-

. nck okából zsugorodik egyre összébb és ad-
ja vissza 1 környező népeknek mindazt, amit* 
történelmi hamiskártyázással összeharácsolt 

és amit husz évig birtokában tartott. 

A visszamarkolis folyamata megindult. Az 
események most már rohanvást követik egy-
mást. Ami napjainkban filmszerű gyorsaság-
gal pereg le, az a bekövetkezett történelmi 
igazságszolgáltatásnak külön-külön napokra 

tagolt realizálása. Minden nap felgöngyölít 
most már bizonyos adagot abból, amit alig 
egyhéttcl ezelőtt még Csehszlovákiának hív-
tak. Szudétaföld nincs többé ezen az állam-
leslen. Ugyanúgy szakadt le a tescheni len-
gyelek területdarabja is. Még pár nap és 
diadalujjongva összeölelkezik a felvidéki ma-
gyarság velünk és betellik a történetem igaz-
ságszolgáltatása a töt és a rutén nép dolgá-
ban is. Az események dübörögnek. Az ese-
ményeket nem lehet megállítani többé . . . 
épp ugv, ahogy akkor se lehetett megállíta-
ni, amikor ez a huszévea történelmi istenve-
rés napról-njpra sulyos ostorcsapásokbnn 
zuhogott ránk. amitől jajgattunk, megbomlot-
tunk, eszünket vesztettük . . . 

Kmlékez/.ilnk rá! 

Lázas izgalommal — az usjágiró lázával — la-

pozgatom a húszéves történelmi magyar mult 

mindennapjait az elcnilornyolt ujsághalmokon. 

Minden lap egy-egy komor magyar esemény. 

Amely események láncolata 1918-ban megindult, 

két év leforgása alatt felszántotta Középeurópa 

térképét és ránkszakasztotta a Trianon húszéves 

szörnyűségeit. Uisúirhaloin. amelv pontosan re-

PÁRISI NflGYáRUHüZ RT. 
SZEGED, CSEKONICS é s KISS UCCA SARO 

Élelmiszerek 
Mézes esók 10 deka 

Savanyu vagy erős, vagy mér. cukorka 
10 deka 

Trappista sajt 10 deka 
Kavics drazsé 10 deka 
Mentből drazsé 10 deku 
Májpástélom t doboz 
Karamella 18 drb 
Csokoládé drizsé 10 deka 
Gclcé cukorka 10 deka 
Köménymag 10 deka 
Fekete bors szemes, vagy törött 1 deka 
Likőr drazsé 10 deka 
Likőr vagy rum esseneia 1 öreg 
Krépi praliné 10 deka 
Citrom 3 drb 
Teasijteraénv 10 de-kj 
Idei Ta dióbél 10 deka 
Szardella paszta 1 tubus 
Figaro blokk sajt 1 drb fél kg 
Mogyoróbél 10 deka 

Dobozos ömlesztett sajt. 1 doboz 0 drb 

•—.18 

—18 
- . 2 0 
- . 2 2 

22 
—.24 
—.24 
—.24 
—.24 
—24 
-.24 

— 24 
—24 
—24 
—2.8 
-28 
—58 
—.39 
- 4 7 
— 48 
— 57 

gisztrálta ezt a mi uj törekvésünket . . . Ujság-

baloni, amelynek első lapja — első történelmi 

lopja: 1918 junuár 1. 

„Megalakult Franciaországban a cseh brigád". 

És ezzel megindult nz a folyamat, amely ellen-

állhatatlan erővel megkezdte a Monarchia erejé-

nek megbomlasztásét. A franciaországi cseh bri-

gádot uz ántánt felfegyverezi, Masaryk prágai 

egyetemi tanár, szökött reichsrati osztrák képvi-

selő Párisban újságot alapit „La Natiou 

Tcheque" elmen és ennek a viharos gyorsaság-

gal népszerüsödő újságnak hasábjain féktelen 

uszítást kezd a Monarchia néppolitikája ellep és 

ennek az újságnak visszahangja alakítja ki egy 

nj Európa megalkotásának szükségét a — wiLo-

ni elvek szerint 

ÖSSZEOMLIK A MONARCHIA 

1918 február 2. A megkötött brestlitovszki né-

met—magyar—orosz különbéke — most már nyil-

vánvalóan látszik — nem tudta megállítani ez 

orosz belső zavarok hullámzását. És amig *iz 

uralomra jutott szocialista rezsim egyrészt az uj 

államrend megalkotásával kísérletezik, másrészt 

a mindenütt fellángoló uj és uj forradalmak egy-

re véresebb elfojtásával van elfoglalva, azalatt 

leszakad az orosz államteströl elsőnek a varázs-

latos gyorsasággal állammá változó lengyelség, 

majd ugyanugy önálló állammá proklamálják ma-

gukat ír finnek, észtek és litvánok. 

Az uj országok szinte pár nap alatt be is ren-

dezkednek. Mámoros ünnep zajlik ott mindenfelé, 

államiságokat ünnepelnek. Ugyanakkor pedig 

egyre, pokolibb arányivá nő a nyugati front há-

borúja, meg az* olasz front borzalma. Szinte most 

került esak korkára minden: ki győz, ki vészit!? 

Április 19. Felcsillan újra, talán legeslegutol-

jára, a központi hatalmak szerencséje. Sikerek a 

Piavenél. sikerek a nyugati frontokon és — ösz-

szeroppan a román hadsereg! A magyar és né-

met egyesült seregek mélyen benn vannak Romá-

nia testében, ISo » Monarchia, se Németország te-

rületén sehol nincs már rjlenség. A román tragé-

dia megdöbbenti az ántánt vezérkarát, amely en-

ged annak a most már fenyegető román követe-

lésnek, liogv Románia különbekét kössön. 

Óriási ujjongás támadt a központi hatalmak or-

szágaiban. Sulvos feltétetek mellett elfogadta Ro-

mánia a békeajánlatot, a békeokmányt Jassyban 

alá is irta és a feltétetek szerint azonnal meg 

is kezdte a hadserege leszerelését. 

Mindenki közelre várta most már az általános 

béke bekövetkezését és természetesen a magyar-

osztrák—német haderő teljes győzelmét. 

Azonban váratlan fordulat következik be. Ame-

rika felfokozza a segítségadási, amit a német 

hajóhad uem tud megakadályozni. A nyuga'i 

front háborúja még sose volt olyan viharzó és 

vad, mint amilyen a tavasz beköszöntésével ala-

kul ki. Parallel felvibamk a Síörpyü „tevékeny-

ség" az olasz frontokon is. 

Május 20: Inog az osztrák—magyar állás aZ 

olasz frontokon. 

Június 22. Arz tábornagy kénytelen folyamatos 

olasz sikereket bevallani. 

Julius 2. Piavenél vereség. 

Július 7. Bonar Law angol miniszterelnök Lon-

donban bejelenti, hogy a háború a befejezéshez 

közeleg. 

Augusztus 10. A semleges államok kezdeménye-

zésére Svédország megkezdi békeközvetitö tevé-

kenységét. 

Ugyanezen a napon hajtja végre D ' A n n u n -

z l o repülőbravurját. Egy olasz repülőrajjal 

Bécs fölé repiil és milliónyi röpcédulát szór a 

császárvárosra, bejelenti, hogy az olasz győze-

lem most már feltartózhatatlan, a központi ha-

dak mindenült összeomlóban vannak. A háború-

nak vége. És ezt a világháborút a központi hatal-

mak vesztették el. 

Augusztus 14. Amiens körül folyik a döntő vi-
lágcsata. 

Augusztus 15. Bécsben sietve összeül a német, 

magyar és osztrák közös miniszteri konferencia, 

amelyen Burián báró külügyminiszter és Stöger-

Steiner közös hadügyminiszter bejelentik a ka-

tasztrófát, de bejelentik egyúttal -azt is, hogy 

amennyiben a német kormány továbbis ellenállna 

a béke megkötésének, a Monarchia különbéke! 

fog kötni az ántánttal. 

Szeptember 23. A hadiszerencse elpártolt. Bul-

gária különbékét kért. 

Október 1. Megkötötték a bolgár különl>ékét, vi-

szont az ántánt óriási erővel kezdett végső tá-

madást valamennyi fronlon. 

Október 2. Megkezdődött az oszrák—magynr 

hadsereg felbomlása. Bosznia, Hercegovina, Dal-

mácia cs Horvátország proklamálták az elszaka-

dásukat. 

Október fi. Miksa herceg, német kancellár elfo-

gadta AVilson amerikai elnök békeajánlatát. 

Október 18. Károly király proklamációt intézett 

q Monarchia pépéhez, amelyben bejelenti, hogy a 

wilsoni feltétetek értelmében teljes autonómiát «<f 

•a Monarchia nemzetiségeinek. Ez a proklamáciá 

azonban már semmit se tud megakadályozni. 

Október 23. Arz lábornok legutolsó hadijelenté-

se, amelyben bejelenti az olasz fronton elszenve-

dett súlyos vereségekot. 

Egyidöben hire érkezik annak, hogy Törökor-

szág váratlanul megkötötte a különbékét és ezzel 

Németország és a Monarchia teljesen magárai 

maradt. 

Október 23. A bécsi osztrák Reichsrat-ban beje-

lentették a Cseh-Tót Állam megalakulását. 

Október 24. Fiume elveszett, A Monarchia had-

seregéből dezertált horvátok megszállják Fiúmé-

tól Póláig az egész osztrák—magyar Adria-par-

tot. 

A Wekerle-kormány lemond. A király Károlyi 

Mihály grófot nevezi ki magyar miniszterelnök-

ké. Budapesten koronatanács ül össze, amely el-

halározza a Monarchia seregeinek Szerbiából, Ro-

mániából és részben az olasz frontokról való 

ozonnali visszavonását. 

Október 20. Burián külügyminiszter megbukott 

Az uj külügyminiszter gróf Andrássy Gyulu. 

Október 27. Czernin Ottókár gróf felveti a bé-

csi Rriehsrat-ban azt a gondolatot, liogy csatla-

kozzék Ausztria, az állnmtestböl már kiválí 

cseh és a délszlovén területek kivételével a Né-

met Birodalomhoz! Nagy vihar lámád. Hazaáru-

lónak bélyegzik Czcrninl. 

Október 28. A német Reiehstag proklamálju ni 

Ifobenzollern-dinasztia drfronizálását cs kikiáltja 

a német köztársaságot. 

Október 29. Károly király Béesbe utazik és ki-

nevezi József főherceget Magyarország homo re-

gius-ává. Ugyanakkor megalakul a Nemzeti Ta-

nács. 
(Folytatjuk). 

R á d i ó és kerékpár eladásban járUa 

üzletszerzőt 
felveszed 

Markovics Szilárd 
ok), gépészmérnök 

Tuza Lajos-krt. 31. 
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Miss Lolly, az uccakövezet 
és az angol hadihajó 

(A Üélmagyarország munkatársától). Nem kell 
mindenben tréfának venni, ha azt monrlják a ma-
gyarra, bogy anglómániás. Szó sincs róla, IJC 
azokat a félnadrágoksit nézzük, akik azért pró-
bálnak lemásolni utánozhatatlan szokásokat, meg-
nyilvánulásokat, liogy igazi vágyakozást erezzünk 
az eredeti után. Ezen a héten megismerhette az 
egész világ, hogy mi az angol egyéniség, a több 
emberöltőn át kifinomodott fajta klusszikus tí-
pusa. Ezt nem lehet máról holnapra elővará-
zsolni, ehhez idő kelt és megalkuvás nélküli bel-
ső kultura, — amit transzponálva talán pedigré-
nek is lehet nevezni. 

Igy merült fel az éjszaka tükrében c sorok Író-
ja elölt is egy finom egyéniség, akinek a révén 
először k<%dtc életében érezni, bogy mit jelent cz 
a fogatom: angol. 

A történetet, amely alább következik, más no-
vellaként bocsátotta volna a nyilvánosság elé, 
én azonban erősen állítom, hogy az riport. Szo-
morú magyar riport, talán életképnek is nevezték 
volna valamikor, ami ínég nem zárja ki. hogy 
ne lehessen az ma is. Az állítólagos szépiró 
mindössze annyi engedményt tesz. hogy Igénybe 
veszi a rendelkezésére álló segédeszközöket. Tlt 
is szépségfiaslrorhmal takar be egy szeplöt, ott 
is teljesebb ruhába öltözteti a túlságos pucérsá-

Az esemény ideje nagyon sokkal a világháború 
fíött, színhelye Szeged, amikor nyári estéken or-
feum működött a Tatai között szomorú komiku-
sokkal és vihartól zilált dámákkal. A zongoránál 
többnyire a végrehajtó ült, lesve a bevételt, bogy 
l)r. Külömbeny intézkedésére lestoppolja. 

Előadás után megritkultak az aszjalsorok, csak 
az artisták vacsoráltak a lokálban. Többnyire 
aranyifjak cs szalmaözvcgyek vendégeiként, el-
keseredésére a kocsmárosnak, aki ilyenkor, nyá-
ron szerette az igazgatói cimet is viselni. Ami 
azt jelenti, bogy övé volt minden bánat a kevés 
öröm mellett. A vendégek ugvanis ritkán pezs-
gőztek s a lózung, amelynek mértéke állandóan 
•ft lobogott pirtrérkedésben megpatinásodott ar-
"án, igen szerény összegekre rúgott, ha egválta-
lában szabad rúgásnak nevezni az e téren ta-
pasztalható szilfid mozdulatokat. 

Egy kis lendület akkor támadt, amikor vendég-
szereplésre érkezett miss Lolly. 

Finom vonalú, hamvas-szőke angol lány volt, 
fiatal és üde. Rövid csikós ruhában jelent meg a 
deszkákon, a harisnvája is rövid volt, a térde el-
lenben rózsaszínű és gömbölyű. 

Tizenegy tálán került rá a sor. utána már 
csak a zsonglőrök következtek. Lolly három 'an-
gol dalt énekelt, bájosan é„s közvetlenül. Nem ér-
tette senki, azért vele mosolyogtak ha nevetett 
és elkomorodtak az areok, amikor — Isten tud-
ja. milyen hangulat hatása alatt — bánatos lett. 

Negyedórával később már a nézőtéren volt. le-
ült az pl dalt eső asztalhoz és tansolt az erőmü-
vén znek 0 tapsolt a legszívesebben. 

Miss Lollv egvszcrre lázba hozta a várost. Vi-
rágot dobtak a Iába elé. cukrot küldözgettek ne-
ki. Az angol lánv a virágot visszaszórta a kö-
zönségre. -a cukrot odaadta n kutvásember szá-
molni tudó pincsijének'. Éjfélkor pedig fölkereke-
dett és hazament. 

Harmadnap elővette a korsmáros-dirrktor. 
— Kisasszony, ma itt marad három óráig. 
— Ah. talán meghosszabbítják az előadásokat? 
Az előadások ezután is cifélig tartanak. Aron-

ften teman az urak magával szerettek volna va-
csorálni. de a ktsasszonv eltűnt. 

— .Té. mennvire sainálom az urakat, csicser-
gett miss Lollv. Csakhogy én meglehetős óvato-
san étek és még sohasem maradtam fenn éifél 
nt.án. A vacsorám cgv pohár tei és két szelet 
keksz. Mentsen ki, kérem, a gentleman-eknél. na-
gyon' hántana, h i megszomorítottan! volna őkek 

A gazda hamarjában nem tudta, liogy mit vá-
szol'on. Közötte a dolgot a feleségével, az azt 
mondta rá: 

— Kelleti magát a dög. 
Pen«ö csipeinek tekintélyével maga inenf 3 

fánylioz. 
— IIaflÍ3. azt akarom, hogy három ora előtt 

ne hanvia el a lielviséget. 
— Téved asszonyom, én i számom után h'aza-

rnehelek és haza is mem-ak, mert ezt Ígértem a 
vőle gén vemnek. T<zv kívá"'a a tisztesség. 

_ Mava és a tisztesség! — epéskedett a Haj-

dani kávéslánv. 

— Semmi kedvem hozzá, hogy őket bármiben 
meggyőzzem. * 

— Hát mijd meglátjuk. 
— Igen. Szíveskedjék! 
Dircktorck dultak-fultak, találgatták, hogy mit 

keltene tenni. A lány sikere fokozódott, hirc fu-
tott, közönség is több volt. Immár pezsgő dur-
rant itt-ott, módosabb duhajok pedig bclckurjan-
toltak az énekbe. Miss Lolly erre abbahagyta az 
éneklést és gyermeki mosollyal leszólt. 

— Egyelőre én vagyok a soros, ha tetszik, utá-
nam ön is énekelhet. 

Aztán befejezte a számait, átöltözött, tapsolt a 
kutyás embernek, majd tekintetek gépfegyveriü-
ze között a szalmaözvcgyek cs aranyifjak társa-
ságához ért. Ott rátette kezét az ügyeletes rend-
őrtiszt vállára. 

— Rendőrség? — kérdezte halkan cs röglön 
hozzátette: bocsánat. 

— Igen. az inspekciös vagyok. 
— Szépen megkérnem egy szívességre. Kisér-

jen engem haza. 
Amulók sorfalán át haladtak kifelé. 
— Hja persze, a rendőrség . . . motyogták nz 

otlmaradottak. Minden szerencse azt éri. A pri-
mőrök is . . . 

— Mondja uram, szólt az uccán a lánv, köte-
lezhet engem az önök törvénye arra, hogy ven-
dégekkel igyak a iokálban? 

— Semmi szín alatt. 
— Lehet abból bajom, hogy most eljöttem? 
— Legfeljebb felbontják a szerződését. 
— Magam szeretném a legjobban. Nyújtsa, ké-

rem, a karját, nagyon rossz a kövezetük. 
— Itt ne hagyjon bennünket, látja, mcnnyi.-c 

megszerették! 
— Én a közönség számára művésznő vagyok 

és semmi más. Igy hiszi és tudja a vőlegényem 
is, tehát lehetetlen a helyzetem. 

— Ki vőlegénye? 
•— Kékfestő gvára van. Derék fiu. 
— Hogy engedhette erre a pályára? 

— Mindenekelőttarra kérem, hogy ne szorongas-
sa a karomat. Annyira mégse rossz a kövezetük. 
Ami pedig a vőlegényemet illeti, nincs tisztesség-
telen pálya, csak az emberek közt sok a tisztes-
ségtelen. Szegény lány vagyok, ragaszkodom hoz-
zá, hogy magam szerezzem meg a hozományomat. 

— Különös! 
— Dehogy az! Mindenkine dolgoznia kell, fő-

leg, ha a szüleink nem gondoskodhatnak rólunk. 
Nini, már itthon is vagyok, nagyon szépen köszö-
nöm a szívességet. 

Kihúzta karját a rendőrtisztéből, nyújtotta a 
kezet. 

— Jó éjt! 
— Okvetlenül muszáj most elválnunk? 
— Minden esetre. Az illendőségre is adni kell 

valamit. Azonfelül láttam a barátiai különös mo-
solvát. Menjen szépen vissza hozzájuk, a kezemet 
pedig engedje el. 

— Értem, kisasszony, uri emberre! van dolga. 
Most itt hagyom, de egv óra múlva visszajövök. 
Ha késnék', ne türelmetlenkedjen, csak a diszkré-
cióért történik 

Osztály-
sorsjegyek 

a mosl következő 

L osztályra 
nagy számválaszlékban kap-
hatók 

Neu Ernő banküzlet 
Széchenyi tér 6. 

— Egyáltalában nem természetem a türelmetlen-
ség. kacagott miss Lolly. De félóra niulva én al-
szom az önök városában a legmélyebben. 

— Alszik manót! Mit tetteti magát olyan naiv-
nak? 

— Olyan vagyok, amilyennek lát, nc keressen 
bonnem rejtélyeket. 

— Orfeumi nő! 
— Az csak helyzeti kérdés és nem érinti a lé-

nyegemet. 

— Kisasszony, nem ismer engem. Én tudok' na-
gyon kedves lenni, de ha feldühösitenek . . . Az-
tán holmi áldozattól sem riadok vissza. 

— Jaj, ezt sajnálom a legjobban. Dc mondtam 
már. hogy vőlegényem van, akit nem hagyhatok 
cserben. 

— Az ördög akarja magát elvenni. 
— Engedelmet, húzódozott miss Lollv, álmos 

vagyok. 
— Tudja, milyen hatalma van nálunk a rend-

őrségnek? — tört ki most az iuspckciósból az 
erösebb hang. 

— Hallottam róla, sóhajtotta Lolly, de ön mü-
veit ember és bizonyára tudja, hogv Anglia már 
küldött hadihajót egyetlen alattvalója védelmé-
re is. 

— Mi a fene! — tört ki a lovagból a mcg'epe-
tés 

Aztán elgondolkozva tette liozzá: 
— Sose lehet a nőket kiismerni, meg voltain 

győződve az ellenkezőjéről mindannak, amit most 
tudomásomra hozott. Ámbár a kételyektől nem 
szabadultam meg egészen. De feleljen egyre. Olt 
megkért, hogy kisérjem hiza. Nálunk' ennek je-
lentősége van. Miért választott épp engem? 

— önöknél sok mindennek jelentősége van. Vi-
szont nálunk a gentleman a legnagyobb kitünte-
tésnek tartja, hogy elkísérhet egv nőt, aki erre 
felkéri. F " ' c g a rendőrség ilyen előzékeny és leg-
kivált este sötétben, rosszul kövezett uccukon. 
Ámbár az is igaz, hogy a mi kövezetünk íó. a 
lámpákkal pedig nem takarékoskodnak. Köszö-
nöm a szívességet .jó éjt. 

Még csak' annyit, hogv Miss Lollvt másnap a 
kocsmáros-direktor kimélet nélkül kidobta. 

Bob. 

A legkellemesebb éc 
l e g o l c s ó b b ósz i 
szórakozás: a könyv 

Délmatpyararszzá q 
Kölcsönkönyvtár 
Telefon 13-OS. Aradi ucca 8. 

A Délmagyarország 
előff i z e t ő i n e k 
nagy kedvezmény 
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Esöernyökböl nagy választék Gyári lerakat. 
Széchenyl - lér 17. Caekonlc i -ucca 6 . 

Unió IST tealisz tag 

Egy tekintet 
a Grossgloknerre 

Irta LEPEY EMIL sándnrlahai plébános 

A nyár folyamán igen kedves utazást rendezlek 

Zcll am Sec felé és a Urassgloknerre. Akik részt 

vettünk Ausztriának ezen legszebb alpesi utvo-

nalain, sohasem fogjuk elfelejteni 3zt a sok ter-

mészeti szépséget, sok művészi alkotást, az építé-

szetnek azt a nagy csodáját, ami a Grossglokne-

ren és a I'aek-hágón látható. Sokat és sokszo-

beszéltek a tci niészetkcdvelők erröl a ritka szép 

helyről, sok idegen, köztük sok magyar is meg-

fordul Itt. hogy lássa az emberi elmének ra-

gyogó munkáját, de hiába minden szép szó, hiába 

minden ékesszólás, hiába a sok szép felvétel, a 

íotoriportok minden ügyessége, meg kell ezt a 

szép helyet személyesen nézni. 

Odamenet a semmeringi utat választottuk. Az 

Kizenerzrn és a Prebichl hágón menve az auto-

kár csak ugy nyelte a Kilométereket, elértük 

Gesauset, az alpesi miiulat s nemrégen elkészült 

sziklaszorosokon át haladva, rilka szépségű al-

pesi útszakaszhoz értünk, Radstadtban tartottunk 

kis pihenőt. A eripont Zcll am Sec volt legelő-

ször. Nagy élénkség volt itt. nem ugy, mint Senv 

meringen. Csodálatos, egy pár évvel ezclöt Sem-

nioring (ele volt magyar vendégekkel és most a 

Panhans szálló bérlője panaszkodott és az ottani 

szerzetes lelkész is, hogy nem jönnek a jó ma-

gvarok, nincsen itt élet, mindenki elekriili a szép 

femmeringet. Természetesen politikai okai van-

nak ennek is. 

Zell am Seeben csupa élénkség, jókedv. A szép 

tó mosolyával, kedvességével, élénkségével, üde 

zöldes kék szivével, körülvéve magas helyektől, 

csak ugy Csalogatja az embereket. Itt csónakáz-

nak, amott fürdenek, pisztrángot fognak . . . 

Nagyszerű vízesése is van ennek a szép vidéknek. 

Krseelfalt vízesés igen hirrs, ?ki itt jár. nem ke-

rüli el és gyönyörködik a csodás vízesésben. A 

tínhmittenliöhe magaslat majdnem kettőezer mé-

ter, drótkötélpályán lehet fölmenni, ahonnan 

szép időben gyönyörű kilátás van az egész vidék-

re . . . Gyönyörű panoráma ez, mintha az ember 

a hegyek tetején járna, az égbemeredö hegyek 

folytonos változat3 felemelő hatást gyakorol. 

sAkik jó időt fognak ki, szerencsések, mert hirte-

len beborul és az egész hegycsoport ködben 

úszik, mint ahogy mi igy jártunk. 

Ezután következett az igazi cél, feljutni a 

Grossgloknerre, 2671 m. magasságban van nz 

Edelweisspitzen, a Franz Josems Höhe 2362. A 

magas alpesi utat teljesen bejártuk. Fucher-Törl, 

Jlochtohr, Pasterzenglecscr a világ egyik legna-

gyobb és legnevezetesebb szépsége. Milyen ér-

dekes, hogy ilyen magasságban a gleccser milyen 

redős, milyen töröttnek látszik, rajta jártunk, 

•Patta zúgott a viz; augusztusban korcsolyáztak 

ezen a nagy gleccseren. Volt is sok néző, sok 

kíváncsi ember. Rilka szép természeti tünemény 

a forró nyári időben. A gleccser előtti 3utóutat 

teljesen olborilolla a sok gépkocsi, a kíváncsis-

kodóknak egész nagy serege nézle a szép termé-

szeti riikaságot, melegedő szobák is voltak, szóit 

a zene és vidám társaság jó kedvvel csevegett, 

szórakozott a tiszta időben, a nagy magasság-

ban, elég enyhe időben. Többen fölmentünk a leg-

magasabb kilátóhoz, ahová külön helyi autóki-

rok vezettek, milyen szép volt az idő, milyen 

tisztán lehetett látni a sok hegyet. 

A grossglokneri ut lóbb, mint 80 km. hosszu-

ságban és több, inint 10 méter szélességben hc-

lycnkint igen nagy kanyarokat mutat, a kultúr-

mérnökök igen nagy munkát teljesítettek, az em-

berek nem igen nagy munkalehetőséget nyújtot-

tak ezzel az építéssel és amióta a néhai Dol-

fuss megnyitotta ezt a páratlan utat, azóta az 

idegenforgalom csodálatosan megnövekedett min-

denfelől özönlenek az emberek, mindenütt a glees-

cseicn, a hegyen, a turisták között csak nevetős, 

mosolygós népeket lehetett látni. Nem törődlek 

vele, hogy magas vániot kell minden autónak fi-

zetni, elég drága az élelmezés, dc senki sem saj-

nálja azt az áldozatot, arait ezért a ritka szép-

ségért meghoz. 

A Dolomitok kimagasló ormait megpillantva, 

elértük a felső Dráva festői vidékét, ahonnan a 

5Vörthi tó mentén, Veldcnhez értünk, szép csóna-

kázásban volt részünk a wörthi tavon, többen 
1 fölültek a viziplánra és kétezer méter, sőt 4 ezer 

méter magasságban röpültek a tó fölölt. A Pacb 

hágó is van olyan kicsiben, mont a Grossglock-

ner, sőt sok tekintetben érdekesebb, mert nagy 

távolságok nyilnak a magasságból, nagy terüle-

teket lehet látni, csupa hegy, völgy, erdőségek, 

szépségek mindenfelől. 

Vasárnap cs e d lSZf lO lOrOS 
vacsora,és lángOS 

i Baross Elteremheo 
Vár-ncea zr. 

A gyógyfürdők jelentősége 
Azt a régi tapasztalati tényt, hogy*a rendsze-

res fürdők kedvező hatással vannak az egészség-
re és igy közvetve meghosszabbítják az embe-
ri életkort, az utolsó évtizedek k isórlrtiIcg igazol-
ták. Erieh lloffmann megállapította, hogy a für-
dők a bőrre hatva abban védőanyagokat termel-
nek ki, 3melyek nemcsak a szervezet védekezését 
teszik lehetővé a külső ártalmak ellen, de idegei 
és hornionalis utón az egész szervezetet erőtel-
jes működésre serkentik. 

Városunkban a nagy jelentőséget nyert ther-
málforrás megidta a módot a lakosság bnlneolo-
giai ellátására, amelynek közegészségügyi és 
szociális hordereje abban áll, hegy itt helyben 
részesülhetnek fürdőkezelésben azon széles nép-
rétegek, amelyek anyagi nehézségek miatt ezt 
máskép cl nem érhetlek. 

A Városi Fürdő isznpgvógv és kéncsfiirdöosz-
tályán a rheumások ezrei kapják mrg ellátásukat, 
amely trkintve, hogy a rheuma a legáltalánosabb 
népbetegség nagyjelentőségű. 

A szívbetegek, idegbajosok a szénsavasfür fők" 
és vizgvógykezelésekkel nyertek hatásos ellátást. 

A gyógyvizet ivókúrák alakjában sokezren 
használják a gyomor, epe s bélbántalmaknál. 

A tüdők hurutos betegségeinél s asthniásoknál 
az orvosi kezelés legeredményesebb segitő eljárá-
sa az inhalatorium. 

A fürdő gyógyfürdővé való kiépülése folyamai-
ban van, évente tökéletesedik. S nem csak Szeged 
polgárainak, de a környező vidéki ' lakosságnak 
hasznára válva fontos szociálhygieniai szerepet, 
(ölt be. -

A kedvező őszi időjárás alkalmassá leszi, hogy 
a rheumások ezrei eredményesen végezzék szo-
kott őszi kuráiukat. 

Bableves 
Irta Baboehay B. Ferenc 

A mi kis falunkban sok minden történik az 
emberekkel. Ezt a történetet, azt is megmondha-
tom kitől, Orbán Sándor bátyámtól hallottam, 
őneki pedig a komája, Vitéz István mondotta, 
éppen akivel niglörtént. 

Vitéz István alacsonynövésü eniber volt, termé-
szetre meg alamuszi, de tudott Herkules is lenni, 
ha felbőszítették. Ilyenkor a kezét sc sajnálta. 

Egyszer, késő tavasz volt már, a Birkásföldön 
kapálgatott. Jó ideje görnyedi a dolog felett, a 
dereka belefájdult a hajolásba. Meg is nyújtotta 
egy kicsit és fétkezével rátámaszkodott a kapá-
jára. Aztán visszanézett i munkára, melyet reg-
gel óta végzett egyfolytában. \ végzett munka pe-
dig abból állott, hogy a kapával körülkerülgette 
a krumpli-bokrokat és mindegyiknek a tövéhez 
egv-egy dombocska! formúlgatott. 

Ilyenkor kelf azt vécézni az eső után. A száraz-
éul nemsokra megy vele uz ember. Így nedvcsen 
fel lehet tölteni szépen, magasra. Ila aztán me-
gint eső lesz. könnyen lefolyik a viz a tövéhez, 
a gumókhoz. A nap meg nem szívja ki olyan 
könnyen a nedvességet, ha lökb föld van felette. 

— No nieffv a munka, megy? 

Kcrfallat-llorváth András szólt be neki az ut-

középről. 
— Meneget — szólt vissza. 
_ Latom, az asszony már hozza az ebédet — 

vágott félével ima: az országút irányába. 
— TTozzn már? 
— Hozza. 
Még az időjárásról vniiott-k véleményt, azlán 

kortaHai-Horváth elkövetkezett. 
— Nohát csak; adjon Isten! 
— Adjon! 
— Meg jó ápllnst is. 

— Viszont! — kívánta vissza. 
Hát étvágy, az van, de még milyen! Tésztás 

nap van. Jó túrós mácsik, meg bableves kéne. 

Megkondult most a déli harangszó és mint nagy 
internátus cscngetyüje, szabid időt kongatott a 
föld lakóinak. Vitéz belevágta kapáját a földbe 
cs kiiigyeskedett a bokrok közt a föld végébe. 
Itt a fák alatt, az árnyékban eszi meg majd nz 
obédet s utána pihen egyet. Vagy az asszonnyal 
tereferélget. 

Derék asszony ez az örzsike — gondolta ma-
gában, mikor keresztelt vetett aZ imádság után. 
Szorgalmas, dolgos, takarékos, mindent cgybo-
hajtana. Csak főzni tudna jobban. No azért azt 
is tud. mert ha nem tudna, mehetne bórakár-

heva, dc az ő portáján ugyan meg nem marad-
hatna. Éppen csak a levessel, meg a főzelékkel 
van baj. Azok közül is a babot, borsót, meg ilye-
neket. amik a szeeénv embernek valók ezeket 
nem tudia ugv megfőzni mint szegény. Istenben 
boldogult első fe'e^éce. Hej. szegén" tó Már!, az 
Isten nyugtassa békében, annak a főztjét még a 
kirátv is megehette volna Miiven igenjö bab, meg 
krumntifőieléket is tudott az főzni. 

örzsikénck meff. az uj asszonynak minden lé-
péssel nehezebb lett a szatyor, maiben az ebé-
det hozta Ez még sohasem történt meg vele — 
sóhaitozolt Hogvan is tudott ennvire feledéfrenv 
lenni? Pedig csak öt nererc hatfvla olt, rnécis 
lekanti annak az uj fazéknak a feneke a babot. 
Másikat meg már ncni tudott főzni, mert nem 
volt ideie Mi lesz most. mi? Fddig is bai volt 

i a bablevessel, hát most. édes Istenem, csak le 
ne kozmásodott volna. 

Aztán meg ennek az emberinek fs milyen fur-
csa gusztusa van azért. Hányfélékén próbált neki 
főzni. Sűrűbbre csinálta a levest, hígabbra, job-
ban megfőzte a babot, kicsit kopocósra hagyta, 
séhogyan sem volt ió Hát most, hat most? Ta-
lán meg kellene neki mondani — gondolta —, 

hogy éppen csak míg a kotlókat letette . . . az-
tán mire bement . . . meg a tűzön sem volt, hát 
ő igazán nem tudja megérteni . . . Dc talán jobb 
lesz nem is szólni. Lehet, hogy észre se veszi, 
hiszen nem igen érezni meg rajta. 

— Mit hoztál, örzsikénk? -*- kérdezte az ura 
mohón, mikor odaért. 

— Bablevest, meg túrós máesikot. 
— Ejnye, éppen azt kívántam az elébb. 
— No "lássa. ? 
Kirakta az ebédet az ura mellé, aztán azt 

mondta: 
— Mig eszik, kapálgatok. 
Azért forditotlg igy a szót, hogy ne kelljen ott 

lenni a felhevülés első pillanatában. Oda sf- ért 
azonban a kapához, az embere már a nevét ki-
áltotta: 

— örzsike, te! Hallod? — és a kezével intege-
tett, hogy menjen oda. 

Háttal ült, nem láthatta az ábrázatán, hogy 
méregből vagy jóindulatból hivji-e? Arra gon-
dolt, mi lesz." ha meg is üli? No csak azt pró-
bálja meg! Gncki is van kél keze s alighanem 
megkeserüli. Ha kell, még a lábost is a fejéro 
boritja mácsikostől. 

ISlikor odaért, igy az ura: 
— Hogvan főzted ezt a levest, örzsike? 

— Mint a többit — felelt neki röviden, köte-

kedve. 
— Te ezt nem ugy főzted! 
— Hát pedig ugy! 

— Hej. de iíen finom leves ez. 'AkkurSf. am?* 
Ivet szegény első feleségem, a Mári szokott főzni. 
" örzsike. elnevette magát, csak ugy göcögfttt be-

lőle a hahota, í 
— Mit nevetsz te? 
— örülök, hogy végre eltaláltam a gusztusét 
— Hát cl. Végre — mondta elégedetlen és fel-

hajtotta a bögrét, hogy a fenekéről is kiigya egy| 
csöppig 
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H A G Y Á R 

P O R T R É K 

HEGEDŰS LORÁND 
V o l t a i r e , amikor Nagy Frigyes császár ven-

dégeként Berlinben a császár külön kegyéböl részt 
vett egy német állami tanácskozáson, ahol együtt 
volt Poroszország valamennyi katonai és politi-
kai kiválósága és ahol több fontos kérdésben ee-
bogyse sikerült döntésre jutni, ezt mondta: 

— Felség, ez a vita örökké meddő lesz. A tá-
bornokok egytöl-egyig kiváló katonák, dc csak ka-
tonák; az államminiszterck egytöl-egyig valóban 
gáncsnélkiili tudói és viselői a maguk hivatalá-
nak, de csak hivatalnokok; felséged pedig a csá-
szár, de császári fenségben és császári magasság-
ban. Együtt van tehát itt valamennyi kellék a — 
k i v i t e l h e z , dc nincs lendületi erö, költői tüz 
a tennivelók e l ő k é s z í t é s é b e n . Ha igazán 
fontos államügyet jól kívánna Felséged megolda-
ni, hát tanácsolom: ne hagyja ki tanácsadói sorá-
ból a — k ö l t ő t ! 

És azóta hányszorls Igazolódott ez a voltalrei 
tanács! A történelem egész sorát jegyezte fel azok-
nak a nagy államtetteknek, aniiket — költő ta-
nácsolt, kezdményezett, vagy hajtott végre, Vol-
taire előtt is, Voltaire, után is. Minden királyi és 
fejedelmi udvar tegbizalmnsabbja a költő volt és 
— hogy nagyot lépjünk, egészen a mai korig, 
csak nemrégiben hangzott el komoly ülésen a 
francia kamarában, hogy ha azt akarja a világ, 
bogy ne legyen többé báboru, hát ültessen a mi-
niszteri székekbe — irót, költőt, művészt . . . 

Volt egy lidérces korszakunk a mi sulyos, vér-
Vesztes háborús katasztrófánk után. Elvágták 
erőforrásainkat, crtekállományunk mesterséges 
manőverek során a szemünk előtt zuhant, zsugo-
rodott a jelentéktelenségig. Dermedten állt min-
denki és várta a teljes megsemmisülést. 

Szinte nem volt már menedék. Pénzünk játékpa-
pirrá lapult össze. AHamélcíünk félájultan ka-
paszkodott szalmaszáiakba. És mőst, egy kor-
mányválság kapcsán ugy sodródott a. kiválogatás, 
bogy _ H e g e d ű s Lóránd lett a pénzügyminisz-
ter. 

Hegedűs Lóránd reális múltja teljesen Indo-
kolta Is a ráesett választást. Pénzügyi szakember, 
bankvezér, minden rávaló képességekkel. Azon-
ban az a feladat, amelyet meg kellett oldani: 
megállítani a lejtön a már folyamatosan zuhanó 
országgazdaságot és értekké rekonstruálni a már 
nulla alá került magyar pénzt, hát ehhez nem 
lett volna elég semmiíéle pénzügyi zsenialitás. 
Ehhez több kellrtt, sokkal több: ehhez szükséges 
volt Hegedűs Lóránd, a — költő is! 

A pénzügyminiszter elfoglalja magas hivatalát. 
Nagyszerű áttekintő képességével hetekig tartó 
munkát végez a minisztériumában és aztán — át-
adja az első tennivalókat, a költőnek. Kiáll a 
nemzet elé, mosolygó arccal rápirit a „klsbltü-
ekro" és előszámlálja, bogy vau ám még nemzeti 
vagyonunk éí megmutatja, bogy látszatszegény-
ség csak az, amikor csupán mesterséges manőv-
rirozás, hangulatcsinálás hiteti el a zuhanásun-
kat. Nem zuhanunk. A magyar pénz értékfedezete 
a magyar föld cs a magyar buza. Akinek pénze 
\an, földet vehet rajta, búzát vehet rajta. És aki-
nek földje, búzája van, pénzt kaphat érte. A ma-
gyar föld és a magyar buza reális értek, tehát, 
a magyar pénz is az !. . . 

És az ország egyszercsak mcgbólinfotfa a fe-
jét. Visszamosolygok a mosolygó pénzügyminisz-
terre. Elhitte a felébresztett bitet. Visszadugta 
zsebébe a már-már elszórni készült, pénzt- A ma-

k gvar koronát. Erre aztán az történt, hogy — mert 
hite lett a pénznek, mert visszakerült a zsebekbe, 
üiert ismét megnézte mindenki, bogy mire ad-
ja . . . mert uetu kínálták, bát a magyar pénz 
kezdett ám drágulni, erteknöni és kúszni a tőzs-
dei számok ranglétráján, kibújni a nulla alól és 
kerekedni szép egész számúvá 

I A költö megnyerte a pénzügyi csatát, vissza-
mehetett tehát a pénzszakeniber ismét a dolgozó-
jába realizálni azt az előnyt, azt a hangulatot, 
ami a pénzügyi kialakításhoz időben is kellett. 
Aztán az történt végül, amire természetes bizto-

síték volt. A zuhanás megállt, a magyar érték 
stabilizálódott a háborús veszteségek tragikus 
szintjén. 

E/.f azonban a költö nélkül nem lehetett voln* 
produkálni! 

T * , | i , j képesujságohat a Szegedi FOltó RÜTKöLCSöKZőlöll 

I dKdrCKOS GSHlBu b é r e l k i ! B e l~ é s k ö l f ö l d i J a P o k példánjrbnkint 
már heti 4 fillértől! 

Házhoz szállilás! 48 féle Magyar-Némel-AngoI-Amerlkaí-FrancIa-OIasz-Svájci 
t o 1 y ó i r a t o k. Iroda : Horthy Miklós ucca 8. Telefon : 27—30. 

Tudja-e m á r . . . ? 
HOGV lemondás, türelmetlenség, bizalmatlanság 

mindig a legrosszabb tanácsadó. Idősze-
rű, szükséges és sürgős egy osztálysors-
jegy vétele, mert önbizalmat, reménysé-
get jóleső érzést ad. Hol lehet 10, 15, 20, 
30, 40, 50, 60, 70. 100, 300, loo ezer pengőt 
nyerni öt hónap alatt? 

HOGY mily demokratikus, közkedvelt intézmény 
az osztálysorsjáték Minden egyes sors-
jegynek egyenlő az ára és mindenkinek 
foglalkozásra, nemre, korra, rangra, va-
gyonra való tekintet nélkül — egyenlő a 
joga és egyenlő a nyerési esélye. * 

HOGY ön is maga nyit utat szerencséjének, vagv 
akadályozza meg boldogságának előfelté-
telét. Ezért nc késlekedjék, hanem vegven 
vagy rendeljen egy sorsjegyet bármelyik 
főárusitónál, mert váratlanul vagyonhoz 
jutni most csak egy osztálysorsjegy ál-
tal lehet. 

llOGY minél előbb vesz, vagy rendel sorsjegyet, 
annál jobb. Az érte járó összeget — = 
3'i P, V« =» 7 P, Vs ~ 11 F', egész - 28 P 
— fizetheti Igkésőbbon az október 15-iki 
húzás előtt, és pedig legcélszerűbb postnbe-
fizctölappal. 

• 

HOGY mily helytelen, sőt kártokozó, ha a főárusi-
tók által előzékenységből küldölt sorsje-
gyet, — ha azt nincs szándékában megtar-
tani—. nem küldi azonnal vissza. Kifizetet-
len sorsjegyre nincs nycrcmónyjogosultságl 

• 

HOGYa szerencse forgandó! Ha nem nyert eddig, 

nc adja fel reményét, legyen kitartó, hát-

ha most sikerül! A segítség, a szerencsit 

ott van legközelebb, ahol a szükség, a baj a 

legnagyobb. 41.000 nyereményt sorsolnak: 

ki közel 10 millió pengő készpénzben az uj 

sorsjátékban, tehát szerencse fel! 

T E M I N A 

O G A L O M i f i i 

hölgyfodráiz szalon * 
hölgyek között 

Fővárosi nívó, lökéleíeü munka, olcsó árak 

Vezetők: Ráczné és Palotás Mária. Femina, Kigyő u. 2 

Amit az adófizetésről íudni kell 
A töídiuiajdonosok gazdasági munkásaik bizlosiíására 

hozzájárulási tartoznak fizetni 

A férfi gazdasági munkavállalók, akik lS-ik 
életévüket betöltötték, öregség csctcre biztosítási 
kötelezettség alá esnek. A biztosítást az Orszá-
gos Mezőgazdasági Biztosító Intézet látja cl. 

Biztosítandó gazdasági munkavállalók: a gaz-
dasági munkások, segédmunkások, napszámosok, 
erdőmunkások, dohánykertészek, gazdasági cselé-
dek, szegődménycs gépészek, a vízi társulatoknál, 
vagy a földművelési tárca keretében házikezelés-
ben végzett munkálatoknál alkalmazott munka-
vállalók. 

A gazdasági munkavállalók kőtelező biztosítása 
céljára fedezetül szolgálnak a biztosított munka-
vállalók járulékai, a földadó alá eső ingatlanok 

tulajdonosainak (haszonélvezőjének, ja vad almá-
sainak) hozzájárulása, az állam hozzájárulása, a 
törvényhalóság hozzájárulása stb. Mentesek a 
hozzájárulás fizetése alól a földadó alá cső in-
gatlanok tényleges birtokosai (haszonélvezői), ha 
a község területén fekvő ingatlanaik kataszteri 
tiszta jövedelme a 100 aranykoronát meg i.em 
haladja. Ha a kataszteri tiszta jövedelem a 1ÜO 
aranykoronát meghaladja, de a 150 aranykoronát 
nem éri cl, a hozzájárulás összege a kivetett föld-
adó 5 százalékával, nagyobb kataszteri tiszta jö-
vedelem esetében pedig a földadó 18 és M száza-

lékával egyenlő. . / > 
Ha tehát valakinek a földadó összege a 23 201 

pengőt meg nem baladja, hozzájárulást nem kell 
fizetni. Ha, a földadó összege a 23.20 pengőt meg-
haladja, de a 31 1' 80 fillért el nem éri, a hozzá-
járulást az előirt földadó 5 százalékában, ha pe-
dig az előirt földadó a 3180 pengőt eléri, vagy 
meghaladja, a hozzájárulást az előirt földadó 2 és 
fél százalékát, illetve 9 és cgynyolcadát kell 
csak kivetni és fizetni. A földtulajdonosok a ki-
vetésről adóívükből értesülnek. A kivetett hozzá-
járulás jogossága és mérve ellen az adóiv kéz-
besítésétől számított 15 nap alatt a közigazgatási 
bizottság adóügyi bizottságához intézendő fel-
lebbezésnek von helye. Ennek határozata ellen 
pedig a közigazgatási bírósághoz lehet panasz-
szal élni. 

Minden földtulajdonos hozzájárulás fizetésre kö-
telezett az elmondottak alapján adóivéből megál-
lapilhatja, hogy a kivetés helyesen történt-e 
Amennyiben tévesen történt volna a kivetés, ez 
ellen természetesen fellebbezhet. • 

A hozzájárulás fizetés kötelezettsége csak 1934 
jnliiis 1-től lépett cletbe és ezért szükségesnek 
tartjuk, hogy erről a földtulajdonosokat kellőké-
pen felvilágosítsuk. 

ü g y e l e m ! 

Németországi tanulmány utamon szerzett tapasztalataim 

a'apján létesített Mechanikai Gvnrsfalnaló 
Női sarok P 0 40.1Ő1 

Nő] fél la In P 2 -no.iftl 

Férfi sarok P 1 00-fol 

Férfi féjféln P 2 7.I-1ÖI 

la munka 
la anyigok 
í'nnlns hiszo'aál.íS ! 

Papp Béla 
r.ínészm. Fckclesas-u. 8* 
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' kővetkező ingatlanok cseréltek gazdát: 

Ozv. Kószó Antalné eladta a Szegedi Keres-

kedelmi és Iparbanknnk a Király halom 125. szá-

mú házát Íj3 hold 1112 négyszögöl földdel, mely-

nek kat. tiszta jövedelme 126.39 K, 6247 pengőért,' 

árverési vétet 

Dr. Sebők Vilmosáé eladta özv. dr. Sárkány 

Arpádncnak a Szatymaz 33. számú házát 1 hold 

73 négyszögöl földdel 8000 pengőért. * 

Czupy Kálmán eladta Borics Mária és társénak 

a Franciahegy dűlőben lévő 400 négyszögöl föld-

jét, 6.70 K kat tiszta jövedelemmel, 600 pengőért. 

Kazi György eladta Kiri Istvánnénak a Vclcz 

dűlőben lévő 1200 négyszögöl szántóját 600 pen-

gőért. 

Özv. Boros Antalné e'.adta Katona Máriának a 

Nagyszéksós 87. számú házát 3 hold 989 négy-

szögöl földdel, melynek kat. tiszta jövedelme 

36.66 K, 6630 pengőért. 

özv. Földi Andrásné eladta Karsai József és ne-

jének a Makkosháza dűlőben lévő 1557 négyszögöl 

földjét 2400 pengőért. 

Ábrahám Piroska eladta Huszta Józsefnének a 

Mórahalom 115. számú házát 263 négyszögöles 

telekkel 460 pengőért. 

Babarczi József eladta Csányi Györgynek az 

örhalom dűlőben lévő 9 hojd 540 négyszögöl 

földjét, 45.51 K kat tiszta jövedelemmel, 6800 

Dcngőért. 

Nyári József és társai cladlák Bata Antal és ne-

jének a Doniaszék dűlőben lévő 2 hold 657 négy-

szögöl földjét, 11.09 K kat tiszta jövedelemmel, 

1500 pengőért. 

özv. Zsigmond Mihályné eladta Balázs Mi-

hály és nejének a Gyöngytyuk-ucca 24. számú 

házát 3650 pengőért. 

Csordás Muesi Lajos eladta Nagygyörgy Sán-

dornak í z Aligónhegy dűlőben levő 1 hold 802 

négyszögöl földjét, 37.30 K kat. tiszta jövedelem-

mel, 2000 pengőért. 

Volford István eladta Farkas János és nejé-

nek az Eperjes dűlőben lévő 1316 négyszögöl 

széntóját, 22.20 K kat. tiszta jövedelemmel, 2237 

pengőért. 

Nagymihály Illés cjadta Nagy János és nejé-

nek a Szirtos dűlőben lévő 1 hold 1115 négy-

szögül földjét 2715 pengőért. 

Papp Ferenc eladta Orosz Jánosnak a Róma-Kál-

vária-Jerikó dülöben lévő 182 négyszögöles ház-

helyét 1800 pengőért. 

Nagymihály Illés ejaata Nagymihály János és 

nejének a Szirtos dülöben lévő 10 hold 1471 

ícgyszögöl földjét, 81.99 K kat. tiszta jövedelem-

mel, 17.471 pengőért. 

özv. Bárányi Horváth Sándorné eladta Gcra 

Józsefnek az örhalom dülöben lévő 3 hojd földjét, 

19 K kat. tiszta jövedelemmel, 6500 pengőért. 

Németh Imre eladta Szabó István és nejének 

1 Paphalom dülöben lévő 1290 négyszögöl földjét, 

16.98 K kat. tiszta jövedelemmel, 1900 pengőért. 

Fodor Jánosné eladta özv. Papp Györgynének a 

Domaszék dülöben lévő 6 hold 962 négyszögöl 

földjét, 37.89 K kat. tiszta jőve Jelemmel, 8500 

pengőért. 

özv. Erdélyi Jánosné eladta Griffel Ferencné-

nek és társainak az ösz-ucca 50. számú házát 150 

négyszögöles telekkel 4150 pengőért. 

Gyenes János eladta Kuzmán Jánosnak a Hét-

vtezér-ucca 38/a. szániu házát 82 négyszögöles tc. 

lekkel 6600 pengőért. 

Veszelka Lajos eladta özv. Gulyás Ká]mánnénak 

a Balástya dülöben lévő 5 hojd 800 négyszögöl 

földjét, 40.84 K kat. tiszta iövodclcmmeL 2750 pen-

gőért. 

Grcgguss Gyuláné eladta Franki Szijyesztcrné-

r.ok a Tavasz-ucea 3/b. számú házát 175 négyszög-

öles telekkel 5203 pengőért. 

Tombécz Józ&efné eladta Faggyas Imrénének 

a Madarásztó dülöben lévő 854 négyszögöl föld-

jét, 12.80 K kat. tiszta jövedelemmel, 500 pen-

gőért. 

Sineisz Gyuláné eladta Bűnfalvay Józsefnének a 

r?lobelsbcrg-te!ep 51. számú házát 530 négyszög-

öles telekkel 8000 pengőért. 

Nagymihály János és társai ciidták Újvári Fc-

venenek a Szhtos dü'ölien lévő 3 hold 434 négy-

szögöl földjüket, 19.82 K kat. tiszta jövedelemmel, 

5230 pengőért. 

Gyuris István eladta Krcinicker Mátyásnak a 

Barát dülöben lévő 1 hold 1047 négyszögöl földjét, 

7.15 K kat. tiszta jövedelemmel, 900 pengőért. 

Katona Antal eladta Kocsis Savanya Antalnak 

a Belsőjárás dűlőben lévő 460 négyszögöl földjet, 

4.92 K kat. tiszta jövedelemmel, 450 pengőért. 

Temesvári Györgyné eladta Csányi József és 

nejének a Kulsö Csórva dülöben lévő 1 hold 674 

négyszögöl földjét, 19.69 K kat. tiszta jövedelem." 

mcl, 852.75 pengőért. 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége nagy-
tanácsa 11-én, kedden este fél <J órakor a 
Lloyd-Társulat helyiségében ülést tart, amely-
nek tárgysorozatán a raktárkészletek folytató-
lagos bejelentésének ügye, a kereskedők agg-
kori biztosításának kérdése, a nagy vagyon-
adó kivetésének ügye, a kiskereskedői köl-

csön ü^y és egyéb fontos folyóügyek szerepel-
nek. Tekintettel a tárgysorozaton szereplő 
kérdések fontosságára, az elnökség kéri a ta-
gokat, bogy a nagytanácsi ülésen minél na-
gyobb számban jelenjenek meg. 

— Eljegyzés. L i c l i t e r Panni (Apátfalva)' cs 
S c h w a r c z László (Makó) jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.) 

'— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete hétfőn délután 6 
órakor az auditórium maximumban előadást ren-
dez. Előad: dr. K o g u t o w i c z Károly egyetemi 
tanár ..A Felvidék magyarsága" cimmcl. Az elő-
adás vetitettképes lesz. Belépés díjtalan. 

— A mai izgalmas elet küzdelmeiben kifáradt 
egyének, akik csaknem kivétel nélkül már idültté 
vált székrekedésben és ennek következtében min-
denféle emésztési nehézségekben szenvednek, 
igyanak reggelenként éhgyomorra egy-egy kis 
pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, 
inert ez az ideális hashajtó összes jellemző tulaj-
donságait egyesili magában. Kérdezze meg or-
vosát. 

I T ii 

Finom férfi p u l l o w e r e k és mel-

lények l e g n a g y o b b v á l a s s l é k a 

L a m p e l é s H e g y i n é l 

— Házasság. Dékány Jucika és dr. Tasnádi 
Béla okföbi r hó 11-én déli 12 órakor tartják es-
küvőjüket a Szjged-íclsflvárosi minoriták templo-
mában. 

— A Felsővárosi Katolikus Legényegylet kul-
turestje. Tegnap este a Felsővárosi Katolikus 
IIÚz nagytermében nagy érdeklődés mellett tar-
totta kuiturcstélyét a Felsővárosi Katolikus Le-
gényegylet. A Legényegylet énekkara után F á -
b i á n Ferenc mondott beszédet. Vallásos tárgyú 
szavalat és énekszámok után P. M e r é n y i Vince 
házfőnök plébános ünnepi beszédet mondott. Az 
eucharisztikus kongresszus, Szent István jubileu-
ma cs Magyarok Nagyasszonya ünnepségének 
nagy jelentőségére mutatott rá. Befejezésül a Le-
gényegylet műkedvelő gardája színmüvet adolt elő 
nagy sikerrel. — A Katolikus Legényegyletek 
küldöttsége zászló alatt vesz részt vasárnap dél-
előtt dr. Berecz János temetésén. 

— Uj rendelet adóügyben nem tartozik a ritka-
ságok közé. Általában manapság sok minden meg-
változhat egyik napról a másikra. Hosszú évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy csak egy dolog 
állandó: a Pető Bankház vevőinek szerencsé}0. 
I. húzás szombaton kezdődik. 

BUHDAT * BOOT * SZŐRMÉT 
csau Méhes és P r i i i s zM 

Felborult egy ujságautó a nemzetközi 

országúton- Könnyen végzetessé válható autó-
baleset történt szombaton délután a nemzet-
közi országúton, Kiskunfélegyháza és Kiste-
lek között. Az egyik budapesti lapvállalat 
autója haladt az uton, hogv az újságokat 
Szegedre hozza. A kocsi az esőzéstől felázott 
beton ti toh megcsúszott. és felborult. A sofőr-
nek nem történt baja, az autó másik utasa 
könnyebb sérüléseket szenvedett. A kocsi 

erősen megrongálódott . * 

— Magyar iparmiivészettel u világ körül. Érde-
kesen szines erdélyi stilusu, autóra épített kis 
magyar ház gördült végig Szeged uccáin. A Kis 
ház amerikai mintára készült úgynevezett ..cam-
ping" kiránduló lakókocsi Déncsné Szöllösy Eta 
iparmüvésznő indult el világkörüli útjára. A ko-
csiban i műhelyen kivül egv lakószoba, illetvo 
kiállítási helyiség van, melyben az ut során min-
den városban kiállításon mulatja bc azokat a sa-
ját készitményü magyaros kerámiai reliefakot, fi-
gurákat, amelyeket útközben készit. Az utat öt 
évre tervezték. Szeged az első állomásuk — in-
dulásuk elölt a hét elején a Klauzál-téren meg-
rendezik' kocsijukban a bemutató kiállítást. 

AZ vil&GON s r j L K í r 
villany szemfelszedSgéppol H t t B I S N Y A szomfslszedés 
fillérékért. Uj harisnyát és fejoiést legolcsóbban készít 

KELEMEN Ilonka (Iskola) ucca H sz. 

_ Elütötte a kerékpár. Dr. Takács József 

37 éves tanár növendékeivel Kalocsáról Sze-
gedre ulazotl. Végcéljuknál elsőnek szállt le 
az autóbuszból és alighogy kitette a lábát, 
nekirohant egy kerékpár, amelyen Ábrahám 
Imréné 56 éves gajgonyfli asszony ült. A ta-
nár a földre zuhant és könnyebb sérüléseket 
szenvedett 

— Emil Lndwig: Roosevelt, Délmag) arorezág-

kölcsönkönyvtár. 

Páratlan heduezmanv a DélmaouarorszáQ oluasűinah 
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű 

ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA 
V I , P O D M A N K Z K Y U C C A 8. S Z 

igazgatóságával sikerült olyan megál lapodást kötnünk, bogy olvasóink 2 0 százalékot 

kedvezménnyel kaphatták a szálló m inden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, köz* 

ponti fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos ked-

vezmény igazolvány alapján vehető igénvbe, melyet a Délinngynrország kiadóhivatalé 

díjmentesen bocsáit olvasói rendelkezéséi c. 
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300-700 Tit. 
ui olasz dupía-

oeszienyeiiarűőH 
tifigyfanordöB 
eszoHíiordoK 
j u t á n y o s á n k a p h a t ó k : 

Dr.Megyeri Mezőgazdasági Ipar R-.T-.ná! 
Budapest, »., BüvSny-ucca 22. Telefon: 114-904. 
Budafok, MÁV. III. számú raVár. Teleion: 269-719. 

700-050 lit. 
ui 
19-85 hl. á'-
dalgozo't bo-
ros is sörös 

Kisteleki hirek 
U,i üzletvezető 3 kisteleki ipartestületnél. A 

kisteleki ipartestület pályázatot hirdetett itatmé-
rési üzletében üzletvezetői állásra. Donka Sándor 
és Z á k á n y József pályázók egyenlő szavaza-
tot kaptak és Cs a k ó n y i Jmre alelnök szava-
zalával Donka javára döntött. Az ellenzék meg-
fellebbezte a választást, amelyet dr. P i t i Ist-
ván főszolgabíró szabályosnak talált. Donka Sán-
dorral az ipartestület egy esztendős szerződést 
kötött. 

Palay József színtársulata Kisteleken 21 én 
kezdi meg előadásait. A mozi helyiségét nem kap-
hatja meg a szintláz. amely minden valószínűség 
szerint az ipartestület nagytermében fog játszani. 
A vendégszereplés két-hárpm hétig tart. 

Műkedvelő előadás. A Kisteleki Iparos- és Ke-
rpskedöifjak Egyesülete november 20-án kabaré-
előadást tart. Ugyanekkor Katalin-bál lesz. Ka-
ráesonv másodnapján ..lHyet az ifjúságnak" ke-
rül szilire. 

1. oszt. husás október 15—18 

OsváíSi főárusitóná! 17/ 
Tilbor-u'ch 3. szán. Városi adóhivatal épület. 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Házasságot kölöt-
íek: Kispéter Imre és Nagyiván Ilona, Klein 
György és Vinter Piroska, Pósa .József és Vineze 
Jísólia, Gál Lajos és Engelsmann Magdolna, 
Ernák István és Zsarkó Ida, Liliom András és 
J'odolszky Ilona, Sós Károly és Vas Gizella, Sut-
ka Jáncs és Nigyislók Mária, Várhelyi Károly és 
Battancs Erzsébet. Balogh Istváu és Biczóp Ju-
lianna. dr. Tóth Antal és Gyenes Mária. Meghal-
tak: özv. Pintér Istvánná 81 évps, Várhelyi Jó-
zsef 50, Kqruez Mihályné 52, Domokos Mihályné 
70. özv Ilanipel Antalné 72, üzv. Pick Márkné 78, 
J.anovszky András 25, Keszég Antal 11, Bokúnv 
Károlyné 42, Győr ff y Jenő János 55, özv. Széli 
Mihályné 80, Breitung Jánesné 77, Genzinger Pé-
lerné (in, Elek János 63, özv. Németh Sandornő 
70, Cziganck Rezső 71, Szélpál András 61. — Szü-
letett 9 íiu, 11 leány. ' 

— A Standard Super rádiók, főbb előnyei: auto-
matikus hangolás nyomógombbal, kiszélesített rö-
vid hullámkör, lendkerckes villámhangolás, tri-
jes fading kiegyenlítés. 

Varga Dezső Vasárulláza 
aac AUttld lStvSnyoMáqa. 

Salgótarjáni lOlyloneyó kd l yhSk ! 

.-íazai szenekhez 

Perpetuum, 
nea perpetuum. 

Kalor, 
Rex, 

S i m p l e x 

f a f ü t é s h e z 

Lignor 
Te lefon 
20-89. 

LUN B 
tűznélubk 
fehér és fekele 

zománcozott 

kivitelben 

Kályha raktá-

ramat vételköte? 

lezeltség réikül 

kérem meg-

tekinteni 

fi?0!/ USl3SZi*K| 

O'csfi aram 

— Ideges emborek gyomor- és brlpanaszainá] 
reggelizés előtt egy lélpohár természetes „Fe-
renc József" keserűvíz kissé felmelegítve igen 
kellemes háziszer, amely a széklctétet elrendezi, 
az emésztést clőmozdilja és az egcsz anyagcserét 
jótékonyan befolyásolja. Kérdezze meg orvosát-

( — Uj egyetemi magántanár. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter dr. G o l t n c r Dénes 
ügyésznek a szegedi Ferenc József Tudomány-
egyetem jog- és államtudományi karán a Magyar 
közjog tárgykörből magántanárrá történt képe-
sítéséi. jóváhagyólag tudomásul vette. 

— Falhoz lapították a lovak. Z í l a h y Lajos 
harmincegy eves lakatos a Cserzy Mihály-ucca 6. 
szám alatt levő Fábián sirkőkereskedő udvarán 
kocsijával meg akart fordulni. Oly szerencsétle-
nül vezette a lovukat, bogy azok a falhoz szorítot-
ták. Súlyos belső sérüléseket szenvedett. Kórház-
ban ápolják. 

— A móravárosi Iskola u.| igazgatója. A mó-
ravárosrészi községi elemi iskola igazgató-taní-
tói állására K i s s Károly tanfelügyelő W e b e r 
József cirnzcles igazgatót nevezte ki. 

— Októberi gyorsírás) és gépirási tanfolya-

mokra beiratkozás szakiskolában (Honvéd-tér 4) 

Qrthopaed fis tiszti cioők. csizmák 
rpecialistáia, az „ O B I " ós a Tiszt i t / A A 
Ruházati Egylet szállítója * 

Dugonics- tér 

— Halálozás. B a k o n y i Ármin nyug. állami 
vasúti felügyelő rövid betegség után 78 éves ko-
rában szombaton elhunyt. Sokan ismerték a sok-
gyeiniekes főtisztviselői, aki 50 évvel ezelőtt ke-
rült a Dunántúlról Szegedre a vasúti leszámoló 
hivatal szervezésekor. Ízig-vérig szegedinek élez-
te. magát, élénk részi vett a város kulturális éle-
iében, sokat tevékgpvkedett a függetlenségi és 
48-as eszmék szolgálatában, amelyeknek élte vé-
géig tántoríthat t'Ian hivő volt. Tárcái, szines 
cikkei sűrűn jelentek meg a háború előtti lapok-
ban. Fejt sége, testvérei gyászolják. 

•— Marólúg. Neurath János hentes 18 esz-
tendős felesége szombaton délután öngyilkos-
sági szándékból marólúgot ivott. A mentők 
bevitték n közkórhózbo. Állapota snlyos. Tet-
tének okát nem tudják. 

— Gyermekkocsit vitéz Kállaytőt, Kálvária u 41 

Értesítem az i. t. hölgyközön-ésfet, hogy nem csak 
rendelésre dolgozom, hanem mode l l ek a l a p j á n 

kész ruhák árusítását 
is bevezettem. Füjflt is haskötőt a legmodernebb 
szabással készítek. Kérem azok szíves megtekintését, 

vételkényszer nélkül bemutatom 

Schimmerling Klára 
Kárász ucca 2. If. 

— Elitéltek a posta inegrágalmazásu miatt. 
Záclovszky János ny. főtörzsőrmester, szente-
si lakos beadványt intézett a postaigazgató-
sághoz, amelyben azt állította, nyugdi jának 
kézbesítésekor hamis kétpengőst adtak. A 
pénzt egv hitelezőjének akarta feladni, <le a 
postán elkobozták. Bűnös könnyelműséggel és 
nemtörődömséggel vádolta a postát. Felhatal-
mazásra üldözendő rágalmazásért állt sgoni-
halon a biróság előtt, Závo-dszky bocsánatot 
kért a megvádolt postatiszt viselőktől. A bíró-
ság ötven pengőre ítélte, amelynek végrehaj-
tásai háromévi próbaidőre felfüggesztette. 

— A budapesti Pannónia s/álló (Rákóczi ul 5) 
télikertjében minden este a rádióból is közis-
mert BIIFJ Sándor .cigányprímás elsőrangú, hírne-
ves zenekara iníjzsityíl. Az uccai étteremben zo. 
ne nincs. Úgyhogy olt a csendes beszélgetést ked-
velök zavartalanul társaloghatnak. Éttermeiben 
az uri közönség találkozik. Konyhája elismerten 
egyike Budapest legkiválc>bb konyháinak. Árai 
polgáriak, színház után kedvelt szórakozóhely. 

-- A felsővárosi katolikus népkör ezévben 
is megrendezi kjjltnrdélutánjait. Az első kn! 
furdélutánt október Ifi-,in délután fi órakor 
tartják-

— k fizetéses szabadság topb tisztviselőnek — 
rnj»t halljuk — nemcsak egészségileg hozott nagy 
Örömet, hanem vagynnjlag is. Ugyanis sokan 
vetlek sorsjegyet az osztálysorsjákék belejezö hú-
zására és a sors kifürkészhetetlen szeszélye foly-
tán nyerlek nagyobb összeget és igy abba a sze-
rencsés helyzetbe kerüllek, bogy önállósítják ma-
gukat-

14 N A P IG 
30tiiiéres reklám* ár 

mellett hozunk forgalomba naponta 
friaeen készült kiváló m i n ő s é g ű 
pasztőrözött t e j f ö l ü n k e t 

Kzoonli TeicsarnoK Rt. (ionjaiban. 

ViizoBteladóknak telepünkön á r k e d v e z m é n y . 

— Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete 
október 14-én délután 5 órakor igazgató választ-
mányi ülést tart az Automobil Klub helyiségében 
(Árpád-tér 4), melyre az igazgatósági tagokat 
ezúton hívja meg az Elnökség. 

B Gumiharisnya 
B l p | g l l § 9 g fájós, dagadt és viszeres lábakra, 

•

készen és mérték után H 6 F L • 

Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskötök, 

sérvkótők. suspenzorok raktára. 

— Istentisztelet. Sálorosünncpi istentisztelet a 
zsinagógában vasárnap és hétfő este 5 órakor, 
hétfő és kedd délelőtt 10 órakor. 

— Olasz tanfolyamok. Az „Instituto Italiano di 
Cutluia per l'Ungherin" rendezésében megindulni 
esti ingyenes olasz nyelvtanfolyamok utolsó be-
iratkozási napjai: október 10. és 11-én este 7 óra-
kor (Központi egyetem, II I . sz. tanterem).' 

HOTEL CORVIN 
B U D A P E S T 

VIII. CSOEONAY U. 11. Nemzeti Színháznál. 

Családi szálloda a város szivében. Újonnan 

berendezve, közp. fűtés, hideg meleg folyóvíz 

Egyágyas szoba P 3 — , kétágyas P 6.— 

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak' 
H Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kovács, 
1 épületlakatos, 2 késes és köszörűs, 5 asztalos, 
3 kádár, 3 kerékgyártó, I fodrász, 1 szijgyá fiá, 6 
szabó. 8 cipész, 1 magyar szűcs, 1 kocsis 20-,25 
pengő és ellátással, 4 gazdasági mindenev 3 k;fu-
tófiu, 1 szervező tisztviselő, 1 ügynök, ^napszá-
mos fia Nőt-; 2 hölgyfodrásznő, 6 ripőtiiznnő, 9 
kifulóleápy, 2 esomagolólcány, 2 napszámosleány; 
borítékoláshoz. 

A fize»edi Sakk Kör bajnoki versenye, ame-
lyet évrő-évre nagyobb érdeklődés előz meg, 10-énf. 
este 8 órakor kezdődik a Roye'-kávéházban. Ne> 
vezni lehel a körhelyisegbcn 2 pengő nevezési dij 
ellenében. Bánatpénz I pengő. A versenyt Villá-
nyi Ármin ügyvezető-elnök vezeti. Vetsenynapok 
hétfő és esütörlök, vendégeket szívesen lát a kör 
vezetősége. 

teayíáruk ttazlafiási c i k l t s M 
•te^r 

KARDOS 
Valéria lér. 

S Z E G E D I E K BUDAPESTEN A 

METROPOLE-
BAN TALÁLKOZNAK. 

R A K Ó C Z I- U T 5 8.' 
Pompás uj kávéháza, János vitéz-sőrőzője, 
gyönyörű télikertje a főváros látványossága. 
Olcsó, kényelmes szobák, előnyös pennó 
árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-

tánc: Virány swing orehestra. 
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MAKÓ X. 9. 
Makón is fellépett u száj- és körömfájás, zár 

alá vették a várost. A földművelésügyi miniszter 
rendelkezése alapján e hét elején feloldották a 
makói sertéspiacot n száj- és körömfájás elleni 
védekezés céljából elrendelt zárlat alól, miután 
a környékben fellépett járványos állatbetegség 
megszűnt. Tegnap nz egyik makói tanyán konsta-
látták a száj- és körömfújás fellépését és ezért 
most már a legszigorúbb és legteljesebb állat-
egészségügyi zárlatot léptette életbe a polgármes-
ter. A város egész területét zárolt területnek 
nyilvánították az állatforgalom szempontjából. 
Szombaton reggel már a szarvasmarhák legelőre 
való kijárását is eltiltották s a határutakra őrö-
ket állítottak ki, akik n hasitottkörmü állatok, 
vagy .takarmány behozatalát és kivitelét a legszi-
gorúbban ellenőrzik és megakadályozzák. A pol-
gármester rzcnkivül felhívással fordult a lakos-
sághoz is, amelynek figyelmébe ajánlotta, hogy 
tejet csak forralt állapotban élvezzen. Az egész-
ségügyi zárlat foganatosításának költséget, ame-
lyek- tobbezer pengőre rúgnak, a várost terhelik. 

Sulyns tetanuszfertözés. M a r u c s á k Mihályié 
o3 éves mezőkovácsházi asszonyi sulvos állapot-
ban szállították be a makói közkórházba. A sze-
rencsétlen asszony napokkal ezelőtt jobblába 
egyik ujján megsérült, miközben földjén dolgo-
zott. A sérülés révén, mint most kiderült, teta-
nuszfertőzést szenvedett. Állapota súlyos. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Juhász János Bajusz Máriával. Házasságot kö-
töttek: Szabó János Kiss Annával, Balázs Imre 
Cseh Erzsébettel. 

Haragosok, ha találkoznak. B ó d i Antal nap-
számos tegnap a Vertán-telepcn összetalálkozott 
régi haragosával, B e n kő Illéssel. A két ember 
összeszólalkozott s a szóvita csakhamar tettleges-
séggé fajult, amelynek során Benkő Illés ugy ösz-
szeverle Bódi Antalt, hogy sérüléseit a kórházban 
kellett bek ölöztetnie. Bódi Aulai feljelentése alap-
ján a rendőrség az eljárást megindította. 

Ingatlanforgalom Makón. Nagy István és neje 
megvettek Siket Julianna 273 négyszögöl verebesi 
földjét 516 pengőért, Kardos György és neje Papp 
Sándor Bercsényi-ueca 3. számú házát 890 pen-
gőért, Joó Antal és neje Ilajdu István egy hold 
631 négyszögöl mikocsai járandóját 1100 pengő-
éri, Nagy Gy. Józscfnó Vig Etel c.gy hold 215 
négyszögöl Jelei utraenti járandóját 3280 pengő-
ért, Gréc/.i Imre és neje Vig Etel egy hold 215 
hé,»vs;#gö! Idei Utmenti járandóját 3281 pengőéit, 
Adók Andrásné Kenéz Imre és társai Csokonai-
uccu 20b számú házának öthatod részét 6 ezer 
y.rngőórt, Szentpéteri Lajos Szentpéteri Pálné 1316 
négyszögöl lelei utmenti járandóját 12Ö0 pengőért, 
Ragaméri Sándor és neje Borbola János 214 négy 
szögöt üres beltelkét 550 pengőért, Tézsla Imré-
né Szabó Sándorné és társai 4 hold 88 négyszög-
öl csókási földjét 7290 pengőért. Molnár Mihály 
»"> neje Molnár József és társai 3 hold 1563 négy-
szögöl bogárzói földjét 4 ezer pengőért, Görhe 
János és neje S. Bálint G'yörgvnc és társai egy 
hold 700 négyszögöl gacsibai iföldjét 3800 pengő-
ért, Görbe Sándor özv. Kocsis Imrénc és társai 
365 négyszögöl hortyogni földjét 620 pengőért, 
Sóki János és neje Felberbauor Károly Madarász-
nod 4. számú házát 900 pengőért. Szűcs József és 
neje özv. Dobsa Tstvánné 1282 négyszögöl kákási 
járandóját 2250 pengőért, végül Papp Sándor és 
neje megvették Kiss István Bécsi-ucca 63. számú 
házát 1250 pengőért. 

_ s z i n ' ú z é s 

m t i v é i z c r • 
Harmónia hangversenyek 

I. mcstrrbérleti hangverseny 22-én, Tisza, 8. 

Budapesti női kamarazenekar 
Vezényel Sándor Frigyes. 

A nagyszerű 28 női muzsikusból álló művészi 
együttes külföldi és budapesti óriási sikere után 
gyönyörű műsorral mutatkozik be a szegedi közön-
ségnek. 

Műsorukon: Corelli, Mozart, Handcl, Weincr-
müvek. 

Olcsó bérlet és jegy Dclmugyarország jegy-
irodában. 

II . mcsterbcrlrt november 15. Milstein-hegedü-
est, 

III . mesterbérlet november 22. Segovia gitár-
est 

Mindenki vágya teliesül 
mert kevés pénzért jól és olcsón vásárolhatja meg őszi és téli ruházati szükségletét 

Blau Ignátz 
ruhaüzletébcn S Z E G E D , K E L E M E N - U C C A 5. 

Dusán felszerelt raktárunkon mindent megta lá l , amire szüksége van. Tájékoztató irányárak 

Nő i őszi kabátok 16 P-től 

Nő i téli kabátok 23 P-től 

Nő i téli kabátok dúsan 

szőrmézve 2 8 P-től 

Modell női kabátok' 38 P-től 

'r' bundák modern fazonban 7 0 P-től 

Bakfis kabátok 25 P-től 

Férfi ö l tönyök 

Férfi á tm. kabát 

Férfi téli kabátok 

Férfi bekecsek 

Férfi bőrkabátok 

22 P-től 

18 P-től 

22 P-től 

2 8 P-től 

35 P-től 

4 0 P-től 

7 P-től 
Lengyel kabátók 

Sport cs divat nadrágok 

A legnagyobb választék fiu és leányintézeti és Bocskay kábátokban, olcso árak, jó mi-

nőség, szolid kiszolgálás! 

RÁDIÓ 
Vasárnap, október 9 

BUDAPEST I. 
9.30: Hirek. 10: Egyházi ének és szentbeszed a 

veszprémi székesegyházból. 11.15: Evangélikus is-
tentisztelet. 12.20: Pontos időjelzés. 12.30: Katona-
zene. 13.05: Egészségügyi Kalendárium. 14: Hang-
lemezek. 15: Földművelésügyi minisztérium rá-
dióelöadása. 15.45: A rádió szalonzenekara. 17: 
Közművelődési előadás. 17.30: Magyar nóták ci-
gányzenekarral. 18.55: Hirek. 19.05: A harmadik 
magyar Szentév. 19.30: Zongora műsor. 20: Sport-
eredmények. 20.10: Aranysziget. Színpadi ballada. 
22.10: Hirek, időjárás. 22.35: JazZ-zcnckar. 23.15: 
Cigányzene. 

BUDAPEST II . 

11.15: Hanglemezek. 15: Hanglemezek. Dalok és 
táncszámok. 17: Hegedű zongorakísérettel. 18.30: 
A magyar orvosi irodalom bölcsőjénél. Előadás. 
19.30. A gyöngyösi kapások. Előadás. 20.10: Hi-
rek, lóvcrscnyeredniényck. 20.35: Hanglemezek. 
21.40: Idő járásjelentés. 

Külföld 

Bécs. 20.10: Lortzing: Cár és ács, opera. Ber-
lin. 18: Szórakoztató zene Deutsdiiandsender. 
22.30: Kiss Pál zongorázik. Droitwich. 22.05: 
A brit szigetek dalai. Hamburg. 20.10: Dalos, 
zenés, tréfás tengerészest. Lipcse. 18: Kato-
nazene. Königsberg. 20.10: Nagy rádiózene-
kar. London Reg. 19.15: Szalonötös. Milánó. 
21: Vegyes hangverseny. Radio Paris. 21: 
Tánczenckar. Róma 21: Vegyes zene. Strass-
burg. 21.30: Struuss János-hangverseny. Stult-
gart. 20.10: Könnyű zene. Varsó. 19.30: Londo-
ni szimfonikusok. 

H ó t + ó . o k t ó b e r 1Q 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha. 
rsngszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13.20: Idő-
jelzés. időjárásjelentés 1440: Hirek. étrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés. 

BUDAPEST I. 
Zongoraniüsor. 13: Beszkárt-zenekar. 16.15: Di-

ákfélóra .17: Munkásfélóra. 17.30: Dalárda. 18.25: 
I s tenek és dámák Kréta szigetén. Előadás. 18.55: 
Cigányzene. 19.15: llirck. 20.10: Előadóest. 20.10: 
llirck. 21: Verdi-lemezek. 22.10: Időjárás. 22.15: Ci-
gányzene. 23.10: Szalonzene. 

BUDAPEST I I . 

17.55: Egy kiveszett költői műfaj. Előadás. 19: 
Német nyelvoktatás. 19.30: A 25 éves Pauama-
csatorna. Előadás. 20: Hirek. 20.25: Tánclemczek. 
21.05: Szalonötös. 

KÜLFÖLD 

Bécs. 22.30: Szórakoztató zene. Belgrád. 17 
óra 35: Rádiózenekar. Berlin. 19: Uj operet-
tekből. Boroszló. 20.10: Dalos, zenés tarka 
est. Deutschlandsender. 23: Balladák, mon-
dák, elbeszélések. Droilwirh. 2t: Tánczene. 
Firenze. 21.30: Rádiózenek ír. Hamburg 20 
óra 10: Tarka zenés-dalos est. Köln. 22 30: 
Könnyű zene. London Régiónál. 19: Zenekar. 
Milánó. 19.30: Könnyű és tánczene. Radto Pa-
ris. 21.30: Hires énekesek lemezei. Róma. 21: 
Verdi: A végzet hatalma, opera. Stuttgart. 21: 
Zenekari verseny. Varsó; 22: Szimfonikus 
hangverseny. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az uj üzleti hét 
első napján barátságos hangulatban nyitott a 
tőzsde. A komáromi tárgyalások bizakodással 
töltik el a közönséget, a gazdasági életből érke-
ző kedvező hirek pedig a javuló hangulatot elő-
segítettek. Kezdettől zárlatig a piac egész terü-
letén a kereslet volt többségben. A kontremin fe-
dezések és véleményes vásárlások nyomán a rész-
vények jelentékeny mértékben emelkedtek. A napi 
legmagasabb árfolyamok az üzlclidő végén kerül-
tek felszínre. A tőzsde szilárd irányzattal zárt. 
Magyar Nemzeti Bank 163 50, Magyar Altalános 
Kőszén 311, Egyesült Izzó —, Ganz 23.SO, Szegedi 
kenderfonógyár —. 

Zürichi deviza zárlat. Paris 11725, London 20 98, 
Ncwyork 439, Brüsszel 71125, Milánó 2310, Am-
szterdam 23S.65, Berlin 175.50, Prága 15.10 név-
leg, Szófia 5.40, Varsó 83, Belgrád 10, Athén 3.95, 
Bukarest 3.25 

A Magyar Nemzet! Bank hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font 16.20-16.40, belga 57.30—57.90, 
lyaniai. Angol font 16 25—16.45, belga 57.20—p7 80, 
cseh korona 550—10.00. dán kor. 72.55—73.35, dinár 
7.15—7.70, dollár 338.30-342.30, 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 300-3.6Ó, lira 16.90-17.90 (500 és 1000 
lirás bankjegyek kivételével), német márka , 
norvég korona 81.10—83.30. svéd korona 88.75— 
84.35, svájci frank 77.20-78.10. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con a kenyérmagvakban jól tartott volt az iráuy-
zat, a buza hivatalos zárlati árfolyama változat-
lan maradt. A rozs ára 5 fillérrel emelkedett. A 
takarmánycikkek piacán emelkedett a zab 20, a ta-
karmányárpa 15—20 fillérrel, a tengeri változat-
lan. A határidős piacon csendes forgalom mellett 
az irányzat barátságos volt, A rozs 13—18, a 
lengeri pedig 16 fillérrel emelkedőit. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos áriesrvzése. 
Buza tiszavidéki 77 kg-os 20.10-20.50. 78 kg-os 
20 60—20.70, 79 kg-os 20.8o—2o.9o, 8o kg-os 2o.9o 
21.00, felsőtiszai, dunántúli, dunaliszai 77 kg-os 
20 35—20.50, 78 kg-os 20.55—20.70, 79 kg-os 20 75— 
2090, 8o kg os 2o.85—21 oo, rozs peslvidéki. 15.05— 
1515, takarmányárpa 1. 18.00—18.25, sörárpa I. 
20.00—20.75, zab I 18.65—18.85, tengeri közraktári 
17.85-18 10, 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tar-
tott. Dec. 64 ötnyolcad—fél, máj. 65.5—ötnyolcad, 
jul. 64.75. Tengeri alig tartott. Dec. 43 ötnyolcad, 
máj. 48.75, jul. 49 egynyolcad. Rozs alig tartott. 
Dec. 43, máj. 44. 

Sportokat, lovaglást szerető, nyel-

veket ismerő, kizárólag f i a t a l 

arisztokrata leány! 
hozomány né lkü l 

ELVENNE 
28 éves j ómódú , nem nemes, rom. 

kath. 

URIFJU. 
Névmegjelöléssel, l e g s z i g o r ú b b 

titoktartás. — „ A U T Ó " jeligére 

B L O C K N E R J . , hirdetőjébe, Buda-

pest, Andrássy ut 4. 
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Megfejtésül a teljesen kitöltött rejtvény küldendő be, 

VI. Keresztrejtvény. 
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Beküldte: Singcr Károly 

Vízszintes sorok; 

Í.Shakespeare remekmüve. 15. Ilyen vigjáték 
fs vau. 16. Férfi Dév. 17. Egy betű pótlásával 
hircs országgyűlés helye. 18. Vissza: sütcméay. 
20. Vissza: Szegedi Szabadtéri Játékok műsorának 
egyik darabja. 3J Vissza: lóerő. 31a. Icjegen pénz-
nem betűi keverve. 33. Idegen preposotio. 34. Polip-
ban vaa. 35. E? az, amire a diáknak szüksége 
van. Ezzel ad a rendőr jelzést. 33. Igekptő. 
33 Méreg. 3-1. Balsac előuevc fonetikusan. 35. 
M. U. 36. Motoralkatrész. 38. Bejárat. 39. 1858. 
előtt Magyarország fővárosa volt. 41. Művészet 
idegen szóval. 43. Lakzi anagrammája. 41. A bél 
múzsa egyike. 45. F-vel vi?i állat. 46- Volt iali-
nul. 47. A-val a végén Erdély zsarnoka volt. 4S. 
A nagy német birodalom legujibb tartománya. 
49. Kutya. 51. Vissza: Erdély legmagasabb csú-
csa. 52. F-vel voit magyar kikötőváros. 53. Fran-
cia e. 54. Itt semmisítette meg a spanyol tengati 
haderő a török flottát 1571-ben. 56. Vissza: Mel-
lékelve szinonimája. 57. Tavaly esett ki az N3-
böl. 58. H. N. 59. Terep része. 60. Kötőszó, ot. 
Különleges mondás. 65. Dalmát város, 67. Női 
név. 68. A régi görög istenség története van eb-
ben feldolgozva. 70. Ijeszt. 71. Ez, volt Abesszí-
nia az olasz hódilás előtt. 

Függőleges eorofc: 
1. Petőfivel ellentétben néha már ilyenkor kez-

dődik a? ősz. 3. Tengeri állat Z - Q . 3. Zenjt kö-
jpepe. J Ezen a? ütközeteu verték vissza Napó-
leon haderejét az egyesült német csapatok 1812-
ben. 5. Régi kettős mássalhangzó. 6. Rag. 7. Egy 
betű pótlással vissza: kijtyafjjta (ékezelfölösleg). 
8. Ma már ezt is reklámcélra használják. 9. Nem 
anagrammája. 10. J. fi. Á. 11. Ige felszólító mód-
ban. 12. Vissza: Egymásután mond cl valamit. 
13. Vissza: Olasz város. 11. Ez volt egy véres 
ütközet 1311-ben. 19, Vissza: a félelem. 22. L. Ö. 
I. A. 27. Vissza: ezt mindennél bc kell tartani. 
28. Német prepozíció. 39. Megfcjtctök. 30. A föld 
egyik legnagyobb tava. 31. Mesterség. 34. Visz-
fza: kettőzve elavult játék. 36. Az ABC első négy 
betűjének anagrammja- 37. Gnt mássalhangzói. 
?8a. Urak anagrammja. 40 Finom ember. 42-
Tényleges. 43a. Szainárhang. 11a. Lopva menekül-
45. Vissza: ásvány. 43a. A végén kettőzve: ék-
szer, aminek varázsereje van. 47a. T. G. T. -18. 
Fém. 4Sa. A szerelem Istennőie. 50. Behelyez, ré-

gies alakja- 51a. A Neonban van. 53. Névelővel: 
eddig tart a nagy szerelem. 55. Vissza: A végén 
kettőzve: ügetés. 56. A szegedi zeneiskola egyik 
tanára. 58. Felkiáltás, á = o. 62. A fiigg. 11, 2-ik, 
j-ső és 7-ik betűje. 63. Vissza: forrasztó anyag. 
64, P. T. $. 68. Lámák része. 69. Kettős mással-
hangzó. 70. Azonos betűk. 

—oOo— 

Az I. számú rejtnény megfejtése: Vízszintes 1. 
Demeter templom. Vízszintes 71. Stefánia sétány. 
Függőleges 1. Dugonics András. Függőleges 12. 
Munkácsi Mihály. 

II .szárou rejtvény megfejtése: Vízszintes 1. 
Archimedes, vízszintes 37. Adre. Függőleges 1. 
Analfabéta, függőleges C. Szigligeti. 

Uf. számq rejtvény megfejtése. Vízszintes 1. 
Radioaktivitás, vízszintes 92. Giacomó Puccini. 
Függőleges 12. Dosztojevszkij, függőleges 16. Ilo-
noré de Balzac. 

IV. számú rejtvény megfejtése. Vízszintes 1. 
Itt is van egy fő, nem rosszabb Rolandnál, víz-
szintes 22. Sóhajok hidja. Függőleges 1. Ilosvai 
Selymes Pctcr, Függőleges 24. 11a Isten velünk. 

—oOo— 

A megfejtők névsora 
• 

A- IV. számú rejtvényt helyesen fejtették meg: 
Ambrus Ferenc, Arany Roza, Bohary Béla, Ber-
ger Kornélia, dr. Roross Dezső, Bach Ottóné, Ba-
logh György, dr. Erdélyi István, Engel Gézáné, 
özv. Erseg Györgyné, Fischer Katalin, Fejér Jst-
ván, Frischmann Gábor, Fürst Vilma, peltjmann 
Ica, GJücfe Ágnes, Gémes István Békéscsaba, Hor-
váth György, Hatvani Lajosné, dr. Kuzmann Jó-
zsefné, Kiss Andor, vitéz Keresztúri Jenő, Mé-
száros Pál, Mosonyi Béla, Nemes Mihály, Papp 
Ilona, Regős Borbála, Rottnnnn Károly, Singcr 
Mátyás, Schnecr Zsuzsa, Vermes Vilmosné, özv. 
Wcisz Sománé, Weisel Samu, Steril Richárd, Stei-
tier Sári, Spécz Lajos, ifj. Szlojkoneszku Deme-
ter, Szántó Ernő, Zcntai Antalné, Boros János, 
Bálint Sándorné. Csányi Antal, Elek Józsefné, Er-
délyi Tstvánné. Halasi Nándor, Kónta Károlyné, 
Kiss Etelka, Kelemen Ilus, Krausz Dénes, Kónya 
Sándor, Kalmár Ferepcné, Papdi József. Fintér 
Györgné, Palqtás Ilona, F.ékay Jáuos, Róna Ist-
vánná, Robicsek Ferenc, Schiller Rózsi, Sebők Dé-
nesué. Szabados Ferenc, Szántó Lajos, Szabó Pé-
ter, Stern Jolán. Szabó Rózsi, Varga Sándor, 
Varca Imréné. Weiner Mihály. 

Ó V Á S ! 

óvást kell emelni az ellen a pazarlás el-
len, amely az Ön háztartásában a fűtés 
terén történik, ön még mindig ugyanúgy 
füt, mint a saját n'agyapja. Miért netn 
tart lépést a technika haladásával? 
Könnyen kiaknázhatóvá tehetné a maga 
számára a modern fütőtechnika legujabb 
vívmánya állal elérhetővé tett megtaka-
rításokat, ha elhatározná magát egv 
Gynogykályha felállítására. A Gvöngv-
kályha a rendkívül olcsón beszerezhető 
gyöngy-szénnel fűthető. Kezelése rgvsz.e-
rü, kényelmes és a szeszélyes téli időjá-
rásban is egyenletes meleget airaszt. Nagy 
megtakarítás érhető cl. Cserépkálvliájába 
is beépíthető a hasonló rendszerű Gyöngy-
előtét. Gyártja: Magyar Radiátorgyár rt. 
Budapest. Városi üzlet: VI. Andrássv-ut 
13. Kapható minden jobb váskereskedönél. 

K a p h a t ó : 

Bruckner Testvérek 
v a s ü z l e t é b e n , 

K o s s u t h L a j o s s u g á r u l I. 
G y ó g y f o r r á s s a l s z e m b e n 

Szeged sz. kir. város I. fokú közigazgatási 
hatósága* 

31 991—1938. kig. sz. 

Hirdetmény 
Szeged sz. kir. város I. állategészségügyi kerü-

letére., tehát a körtöltésen belüli területre a 
190.000—1932. F. M. sz. rendelet 321. g-a alapján 
1938. évi október lió 7-tÖl 90 napi időtartamra, 
1939 január 7-ig ebzárlatot rendelek el. 

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, 
hogy idegen kutyákkal vagy macskákkal ne érint-
kezhessék. A kutyák elzárása, megkötése vagy 
megláncolása mellőzhető, ha a tulajdonos szöké-
süket biztosan megakadályozó zárt udvarban 
tartja. A lezárt területen csak oly kutyái szabid 
pórázon vezetni, amely harapás ellen biztosan 
védő szájkosárral van ellátva. A lezárt terület-
ről kutyát vagy macskát csak -az I. fokú állat-
egészségügyi halóság engedélyével és a hatósági 
állatorvos kedvező vizsgálata után szabad ki-
vinni. 

A megkötve nem tartott, szabadon járó, kóbor, 
szájkosár nélkül vezetett ebeket a gyepmesterj 
összefogja és nz érvényben lévő rendelkezések 
alapián — fellebbezésre való tekintet nélkül — 1 
l-.iirlja. 

Szeged, 1938. évi október hó 7. ' s 

Dr. Temesváry László sk. -aljegyző. 

HOTEL 

R 
1 

O 
BUDAPEST 

a város szivében, ragyogó tiszta. 

H i d e g - m e l e g f o l y ó v í z . 

E r ő s e n m é r s é k e l t á r a k . 

VII., Kürt ucca 6. 
P á t r i a k á v é h á z m ö g ö t t . 
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Valódi M e r k ú r kerékpárok 
ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely 

iSSSPStiSSSP- Déry Gépáruház 

Szeged FC-Bocskai Debrecenben 
Szójka, Harangozó, Bognár és Nagy „megfigyelés" alalf jálszik 

Egy hetes szünet után, vasárnap ismét bajnoki 
méi katósre áll ki u Szeged 'FC. A piros-fehcr 
együttes Debrecenben játszik a régi rivális, u 
Bocskai ellcu és a küzdelem kiincuctclct a két 
„konkurrcns" város futballdrukkcrtábora nagy 
érdeklődéssel várja. A papírforma a szegedi csa-
patot feszi a mérkőzés favoritjává, az a körül-
mény azonban, hogy Debrecenben lesz a játék, 
erősen' csökkenti a győzelmi esélyt. Bárhogyan is 
áll a helyzet a figyelembe veendő esélyek körül, 
reális számítás szerint, a szegedi együttes jobb 
képességű futballistákból áll. Csak akkor veszt-
ed a szegedi csapat, hu rossz napot fog ki és 
ha balszerencséje van, mert a debreceni környe-
zet nehézségeit már többizben le tudta küzdeni. 

A hangulat mindkét részen optimista és mind-
járt hozzá is tehetjük: jogosan. Legutóbbi mér-
kőzésén mind a keltő győzött, sőt a debreceniek 
:zt a salgótarjáni csapatot fektettek kctvállra 

8:0 arányban, amelytől a piros-fehérek 1:3-as ve-
reséget szenvedtek. A Szeged EC-nek nagyon jól 
iónne, ha a debreceniek a nagy győzelem hatása 
dall, kissé elbizakodnának és a szegcdiek túlér-
tékelnék a kék-sárgák tcljesilményént . . . Ez és 
•hhez hasonló momentum szokott rendszerint a 
szerencsén kivül döntő befolyással lenni egy-egy 
meccs kimenetelére . . . 

A Szeged FC csapata Ilulmán József intéző cs 
Hesser Tibor tréner vezetésével szombaton dél-

Még a WMEC-nél is jobban kíváncsi a szegedi 
közönség a diósgyőriekre, akik köztudomásúlag 
az NBB bajnokságára törnek és erre való jogo-
sultságukat már többizben bc is bizonyították. 
Azóta erősödött meg a diósgyőri együttes, ami-
óla u DV'I'K és a DAC fuzionált és olyan anyagi 
bázissal rendelkeznek, amely .sok profi csapatnak 
nem áll rendelkezésére. Minden lehetőség megvan 
nrra, hogy a diósgyőri futball rövidesen az elsők 
között legyen az országban. Bármilyen jó csapat 
is a DMAVAG, a SzAK-bau „mumust" lát cs res-
pektálja,, amióta a csepcliekct legyőzte. Ez min-
dcncsctpp dicséretére válik a SzAK-nak, jobb 

•volna azonban, ha ugy jönnének Szegedre, mint a 
csepeliek, nkik hat gólt akartak lőni » piros-
feketéknek . . . 

Kétségtelen, hogy Földcsi hiányában csökken-
tek a piros-feketék esélyei, dc niég igy, tartalé-
kosan is sikert lehet kiharcolni. Ehhez nem kell 
más, mint olyan lelkes küzdelem, amilyent n 
M.MFC ellen láttunk és a közönségnek ugyanaz 
n támogatása, amelyben ugyancsak a NVMFC elle-
ni mérkőzésen része volt a piros-feketéknek. 
Ügyet taktikával itt is meg lehet szerezni u pon-
tok n \ de a/ egyiket feltétlenül ki lehet harcolni. 

után elutazott Debrecenbe és továbbra is fenn-
áll az a helyzet, hogy a jobbösszekötő kérdésében 
közvetlenül a meccs előtt döntenek. Tizenhárom 
futballista utazott el, ezek között Domonkos a 
hivatalos tartalék, vagyis igy alakulhat a Debre-
cenben szereplő szegedi együttes: 

Tóth -Szójka, Biesz—Marosi, Buróti, Ucrtók— 
Bognár. Lukács ""(Varga), Harangozó, Szilassy, 
Nagy. 

A Szegedi csapat már Csak azért is favorizálni 
fogja a jó játékot, inert uégy futballista ismét 
válogatottságra szánfitbut. A szövetségi kapitány 
intézkedésére bekérték Szójka, Harangozó, Bog-
nár és Nagy útlevelét, bogy bukaresti szerepelte-
tésük esetén elutazásuk körül semnii akadály nc 
legyen. A szövetségi kapitány megfigyelőt kül-
dött Dcbrcccnbcn. Ennek az a feladata, hogy a 
négy szegedi játékosról — akik bekerültek a 36-
os köretbe —, bírálatot moudjon. Azok a játéko-
sok, okik kielégítőt nyújtanak a debreceni mecs-
esen, hétfőn már triálon vesznek részt Budapes-
ten. 

A Bocskai vezetősége szombatra megoldotta a 
balszélső problémát. Eszerint Orosz lesz a bal-
szélső a szegcdi csapat ellen cs a debreceniek 
igy állnak ki a Boronk'ay által vezetett küzde-
lemre: 

Kertes—Nádas, Talotás—Elek, Tocsfa, Békési 
—Markos, Túsztól, Horváth, Takács. Orosz. 

A SzAK-nak igen fontos lenne a pontszerzés, 
mert ebben az esetben a tömörülő tabellán to-
vábbra is megtartaná előkelő helyet cs megőriz-
né rcspcktiisát, amelyet kétségtelenül kiérdemelt. 

— Csak ezt a meccset „ússzuk" meg — mond-
ják a SzAK-ban — azután már nem félünk, mert 
Földcsi ismét átveszi a csatársor irányítását. Er-
re a pozícióra Solymár is megfelel, de az ő küz-
denitudására az összekötőben van nagy szükség. 

Szegeden, a SzAK körében szombaton a megle-
petés erejével hatolt az a diósgyőri hir, hogy 
Telek i , a Bocskai volt centere, mégis szerepel a 
moccsen. A diósgyőri hirck azt állítják, hogy Te-
lekit már le is igazolták a DMAVAG-hoz és visz-
szaamatörizálása is megtörtént szombaton. A hir 
hihetetlenül hangzik, mert egy volt hivatásos 
labdarugót addig nem lehet leigazolni, amig az 
amatőrzsüri elé nem állt, Telekire vonatkozólag 
pedig igy áll a helyzet. 

Az ujszegedi sporttelepen délután egynegyed 4 
órakor Aczól bíráskodásával megrendezendő 
meccsre igy állnak ki -a csapatok: 

SzAK: Bokor—Polyák JL, Bözsa—Bartha, Haj-
dú, Hertelendy—Sajtos, Solt, Solymár, Albert, 
'I öi ük. 

Vasárnap, 1958. október 9-

DMAVAG: Gáspár-Szentidai, Felföldi—Kőhal-
mi, Bonyhai I., Bartha—Magyar (Füzér), Liptay, 
Füzér (Teleki), Eőri, Barna. 

Az NBB-találkozó előtt, délután fél 2 órakor a 

K E A C - H T V E 

elsőosztályu bajnoki mérkőzést rendezik meg, ezt 

megelőzően, délelőtt háromnegyed 12 órakor a 

SzAK—UTC ifjúsági bajnoki meccs kerül eldön-

tésre. Az ujszegedi sporttelepen délelőtt 10 óra-

kor lebonyolítandó SzAK—Zrinyi-KAC másod-

osztályú bajnoki játékot zártkapuk mellett ját-

szák lc. 

•—oOo— 

n vasárnapi amatőrforduló 
Lassan kezd kialakulni az amatőröknél a veze-

tők csoportja. Ugy a KEAC, mint a Vasutas po-
zíciója biztosuak látszik, dc nem a Sylvániáé, 
amely jelenleg a harmadik helyet foglalja el. A 
vezetők némileg — elhúztak a többitől, a Sylvá-
niának és a MAK-nak azonbau a „nyakán" van 
a KAC, a HTVE, az UTC, az SzTK és az SzTE. 
Ebben a csoportban olyan jóképességii együttesek 
is vannak, amelyek biztosan fel tudnak majd zár-
kózni az élcsoporthoz. A rosszul startoló SzTK 
végre magára talált és javul a KAC is. A MAK-
tól, bár pillanatnyilag jó helyen áll, többet várt 
mindenki tavalyi szereplése alapján. 

A vasárnapi fordulón favoritgyözelnieket vár 
mindenki, lényeges változásra a tabellán nemigen 
lehet számítani. 

A 
szegedi alosztály 

vasárnapi elsőosztályu mérkőzései közül Szege-

don hármat rendeznek meg — két pályán. 

Érdeklődés előzi meg az 

ujszegedi sporttelepen, 

a SzAK—DMAVAG NBB-mérkőzcs előtt, délután 

fél 2 órakor megrendezendő 

KEAC-HTVE 

találkozót. Az egyetemi csapat reális „ k ö r ü l m é -

nyek között nem vesztheti cl a meccset. A KEAQ 
ma olyan jó formában van, hogy sem a HTVE, 
sem a többi együttes, — talán csak a Vasutas —• 
lehet neki komoly ellenfele. Elbizakodni nem le-
het, mert a HTVE van olyan jó csapat, hogy el-
bizakodottság esetén meglepetést okozhat még 
Szegeden is. 

Az elsőosztályu játék előtt, délelőtt háromne-
gyed 12 órakor a SzAK—UTC ifjúsági, 10 órakor 
a SzAK II.—Zrniyi-KAQ másodosztályú bajnoki 
mérkőzést rendezik meg. 

A inásik két szegedi elsőosztályu mérkőzést, a 

Uunyndi-tcri sporttelepen 

bonyolítják le vasárnap. Itt játszák lc délután 3 

órai kezdettel az 

SzTK—SzTE 

meccset. A kék-fehérek javuló formáját bizonyít-
ja a MAK és a HTVE elleni biztos győzelem, va-
lamint a KEAC-cal szemben kivívott eldöntetlen 
eredmény. Hat mérkőzésből 5 pontot szerzett a 
kék-fehér csapat, amelyik az első hármat elvesz-
tette. Ez azt jelenti, hogy formája felfelé ivei és 
ezért a szentesi csapat vele szemben reális körül-
mények. között nem érhet cl sikert. Már csak 
azért is fontos az SzTK-nak a győzelem, mert 
ezzel nemcsak az SzTE-t, hanem esetleg a többi 
csapatot is megelőzi annyira, hogy vasárnap már 
a negyedik helyen lehet. 

Ezt megelőzően, délután 1 órakor » 

Sylvánia—Vasutas 

találkozó kerül eldöntésre az SzTK-pályán. 'A Syl-
vánia eddig jó eredményeket ért el és ez bizako-
dással töltheti el még a Vasutas ellen is; még 
sem lehet sok győzelmi reménye. Abban az eset-
ben, ha a Vasutas kijátsza szokott formáját, még 
a legjobban küzdő Sylvánia sem állhat ellent. Ez 
a papii fornutszerinti reális szúmitús. 

SzAK-Diósgyőr az ujszegedi 
sporttelepen 

Előjáték: KEAC—HIVE amalőrbajnoki és SzAK-UTC 
ifjúsági bajnoki Találkozó 
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A Hunyadi-téri sporttelepen rendezik meg dél-
előtt 10 óra| kezdettel az SzTK II.—1IA8E szö-
vetségi dijmerközést. 

Makón 

telt házat várnak' a helyi derbire, az 

MTK—MAK 

mérkőzésre, amelyet délután egynegyed 4 órai 
kezdettel a városi pályán bonyolítanak le. A ma-
kói derbiken általában nem szokott favorit len-
ni, de mintha az MTK győzött volna többször. 
Ezúttal sincs favorit, jóllehet a MAK a tabella 
vezetői között van, de ugy látszik, az MTK jobb 
formát mutatott az utóbbi mérkőzéseken. Nem len-
ne meglepetés egyik fél győzelme sem. 

Előjáték a délután fél 2 órakor kezdődő MTK 
I I MAK II. másodosztályú bajnoki mérkőzés 

lesz. 

Az UTC vasárnap Szentesen vendégszerepel az 
Pz. Máv. ellen. A jó start után két súlyos veresé-
get szenvedett az ujszegedi csapat, igaz, hogy 
több tartalékkal volt kénytelen kiállani a mecs-
csekre, de ha vasárnap is ez lesz a helyzet, Szen-
tesen sem számithat pontszerzésre. 

A KAC a favoritja KTK elleni meccsnek, ame-
lyet Kiskunfélegyházán rendeznek meg. Szeren-
csés körülmények között a KTK is szerezhet pon-
tot a játékban. 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések. Szeged: 
Móraváros—Pick SC, IIASE—KEAC II. (Csere-
pes-sori pálya, déhilán egynegyed 4, illetve 2 
órakor, Sz.ATE—KPLB (Szabadság-téri pálya, 
délután 3 órikorh SzFIE—Rákóczi (Egyetemi-
stadion, délután 3 órakor), Sándorfalva: STC— 
Vasutas II. Hódmezővásárhely: IIMTE—Postás, 
Kistelek: KiTE—HTVE II. — Szövetségi dijmers-
esek: Szeged: Móraváros I I— Sylvánia II. (Cse-
repes-sori pálya, délelőtt egynegyed 12 órakor), 
SzATE II.-Zrinyi-KAC II. (Szabadság-téri pá-
lya, délután 1 órakor). — Ifjúsági bajnokság: 
Szeged: SzATE—Postás (Szabadság-téri pálya, 
délelőtt 11 órakor"), Vasutas—SzTK (Vasutas-sta-
dion, délután 1 órakor). 

Országúti kerékpárosbajnoki 
verseny a budapesti országúton 

Annyi idei sikeres versenyek után elérkezett-
nek látta az időt az MKSz deli kerülete, hogy 
megrendezze bajnoki küzdelmét, amely egyben » 
fzezon befejezését is fogja jelenteni. A kerékpá-
rosok jól felkészültek az utolsó összecsapásra és 
nem lehet kétséges, ha az időjárás megengedi, 
rekorddal fogják honorálni az alszövetseg fára-
dozását. 

Az alszövetseg -a bajnoki versenyt a szeniorok 
részere 100, az ifjúságiaknak 70 kilóméterben ál-
lapította meg. Megrendezi az alszövetseg a nem-
rég bevezetett hölgy- és vaskerckesvcrscny baj-
nokságát is. A hölgyek 10, a vaskerckcsck 25 ki-
lóméiért fognak futni. Start ég cél a budapesti 
országúton, a Legyes-csárda előtt lesz. A füver-
senyzök reggel 7, az ifjúságiak egynegyed 8, « 
hölgyek délelőtt, 10 a vaskerckcsck fél 11 úra-
Aor startolnak. 

A küzdelemre nemcsak szegedi, hanem vidéki 
ts budapesti kerékpárosok is beneveztek. 

Az NB S az NBB vasárnapi fordulója. 'A" va-
sárnapi ligabajnóki fordulók keretében a Szeged 
FC—Bocskai és a SzAK—DMAVAG találkozó ki-
vételével a következő meccseket rendezik meg: 
NB: Budapest: Hungária—Elektromos, Nemzeti-
Ferencváros, Ujpesl —Zugló, Budafok—Szürkrta-

yi. Szolnok: Kispest—St. Máv., Salgótarján: SSE 
—Phőbus. — NBB: Keleti csoport: Budapest: 
MAVAG—Mezőtúr. WMFC—FTC, Törekvés-Cse-
peli MOVE, Szentlőrinc-DVSC, Vác: Reménység 
—S6TC. Prreces—Váci SE. 

Szegediek az országos maratóni versenyen. Va-
sárnap rendezik meg Budapestén az órszágós 
ntaratöni futóbainóki versenyt A küzdelemben, 
mint eddig mindig, móst is a Vasutas versenyzői 
képviselik Szeged színeit. A nagyszabású verse-
nyen részt vesz a szegediek közül Gyetvav, Cson-
ka é.s Szalma. Mind a három atléta helyezésre 
számithat, hiszen európai viszonylatban is az 
elsők között vaunak. A hármas csaoatverscnvt, 

ha nem jön valami váratlan dolog közbe, a Vas-
utasnak kell megnyerni. 

A Nemzeti liga tegnapi elnökségi ülése kimond-
ta, hogy ragaszkodik a fokozatos létszámcsökken-
téshez és fentartja magának azt a jogot, hogy 
efölött saját hatáskörében döntsön. 

A Tanítóképző futballcsapata 2:0 (2:0) arány-
ban bizto-an győzött a jól küzdő Klauzál-gimná-
zium együttese ellen a SzAK-pályán szombi'on 
délután B á n k y vezetésével megrendezett KISOK-
bajnoki meccsen. Az ugyancsak szombatra kitű-
zött Dugonics—Baross találkozó elmaradt. 
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Aztán mesébe kezdett. 

— Al ig pihenhettem az éjjel, már a csend-
őrség segítségét akartam igénybe venni. Ki-
lenc óra táján megérkezett a Nagy Prima-
donna és ricsajt csaptak. 

— Hová jött meg, hol volt a ricsaj? 

— A szomszédságomban van a legdiszkré-
tebb villa, abban őrzik hétfejű sárkányok 
Táltos Gizit, a hires Táltos lányok legkisebb 
sarját. Ez a legszebb közöttük, hamvas, akár 
nz őszibarack és már évek óta arra nevelik, 
hogy egyszer jó vásárt csapjanak vele. Most 
akadt jelentkező a külföldi attaché személyé-
ben, az rendezte be itt bájos-butorokkai, 
autóval, gőzbárkával, nagy személyzettel. 

— Csodálatos, hogy nem láttuk! — ál-
mélkodott Ügyvédné. 

— Nem valószínű, csak nem vették észre 
s nem tudják, melyik az. Emberi halandó 
nem lépheti át olyan könnyen a küszöbü-
ket. Az őrök között jelen vnn a család egyik 
tagja is, hogy sikkasztás ne történjék, mi-
előtt a nagy cvjáradck nincs biztosítva. 

— Dc már csak ilyet! 

— Semmi az, ínidennapos dolog. Az at-
taché gazdag ember, azonkívül is annyit tud 
lopni, amennyit képes. Egyszerűen beszá-
mítja a reprezentációs költségekbe és meg-
fizetteti az államával. Esetleg mi fizetjük 
meg a hadikárpótlásból. Az ilyesmiben soso 
biztos "az ember. Egyáltalában semmiben 
sem biztos. Valami közeledés történhetett, 
puhitás, vagy mi, este megérkezett futárként 
u Nagy Primadonna, kiváló szerelmi szak-
értő s olyan cigányos mulatóst csaptak, 
hogy majd beleszakadt a fejem. 

— Képzelem a férfiakat! — mondta Vcr-
szegényke. 

—Nem volt ott egy fia se. 
— Hát az attachc? . « . 
— Azt még nem engedik közel, hiszen 

mondtam már, hogy előbb nz évjáradékot 
kell deponálni-

— Misztikus társaság lehet. 

•— Hát cz az. Már most, amikor egyre 
hangosabb lett a szórakozás és mindgyako-
ribb az üvegcsörömpölés, átüzentem, hogy 
aludni szeretnék. 

A Nagy Primadonna írásban felelt. 
Nem azért megy az ember nyaralni, hogy 
aludjon, ráér erre télen is. Ha annyira vén 
medve lettem, keressek valami alkalmas 
barlangot, ha azonban maradt még egy 
csepp jóravaló hajlam bennem, kerüljek át 
magam is. 

— Magad lehetsz kakas az egész tyukket-
recbon, ezt itta. 

Magyarázatképpen nyomban hozzátette. 

— A stílus az ő eredetiségére Vall, a tege-
ződés pedig ném számit komolyan Bohcmiá-
ban. ó t t mindenki pajtás, cimbora, — mi 
különösen azók vagyunk régen. Megesik az-
tán, hogy két különnemű cimbora egymás-
ba gabalyodik, sok mindent felfedeznek az 
érzésükben, amit évekkel előbb is felfedez-
hettek volna, összeköltöznek, vagy meghá-
zasodnak, ahogy azt a szerződések érde ke 
kivánia. attól a Derctől f^eva azonban ma-

gázzák egyínást. Ez már nem bohémség, nem 

tréfa, hanem komoly dolog. 

— Pokolian érdekes, borzongtak meg az 

asszonyok. 

Csak Zentainé hallgatta nyugodt derűvel 

a történetet. 

— Remélem, átment! 

— Várjunk csak. Előbb" egész diplomáciai 

iratváltás következett. Nem feltek tőlem? —< 

kérdeztem. Az volt rá o válasz, hogy ártal-

matlan jó lelkektől nincs mit félni. Aki 

Szent Ceciliát festi, az át van itatva ma-

laszttal, kártékony nem lehet. 

Ördög ez a nő, fessenek elhinni. Senki se 

tudhat róla, hogy néhány nap óta egy ilyen 

képen dolgozom, idegenek nem járnak hoz-

zám, ő pedig megérkezik késő este és már 

tudja! 

— Szóval igaz! — érdeklődött valaki, 

— Igaz, hagyta rá a festő, igyekezve meg-

maradni a maga témája mellett. 

— Mondja már tovább, mert megöl a kí-

váncsiság! —türelmetlenkedett Ügyvédné. 

— Nem sok van belőle, átmentem, hiszerf 

ugy se tudtam aludni. Jgy legalább elértenni 

nzt, hogy hat óránál tovább nem maradtunk" 

fenn. A duhnikodns is csendesebb lett, tem-

pót tartott, hogy mondjam. Azok most estig 

alszanak. 

Álladóan Zentainét nézte, ugy beszélt. 

— Nekem annyiban drága mulatság, hogy' 

meg fogok mn sülni a vonaton. 

•— Hova megy? — szaladt neki a szó egy-

szerre két helyről is? 

— Fel kell szaladnom Pestre, mingyúrt a2 

ebéd utáni első expresszel, de holnap mát* 

visszajövök. Szerződés, sürgős, az ilyesmit 

jobb személyesen elintézni. Ugyan, asszo-

nyom, fordult Zentainé felé, tartsa a fejét 

egy kissé élesebb szögbe; 

—Talán tanulmányozni akar! 

— Mindenesetre szeretném megfigyelni 

ezt a fényhatást. Hogy mennyire más ka-

raktert ad néha még a Balaton is! 

— Tán vagyok szebb? — tréfálkozott art 

asszony. 

— Mindig az, de minden formájában m á i 

Ós más. Én ezt a szöget azért nézem, mert 

ebben csupa kislányos, ábrándos, bár nem 

hiszem, hogy ábrándos természetű. 

—- Száz árnyalat lehet egy asszonyban. 

— Ugy van, de nem az a fontos, hogy mi-

lyen jelmezt vesz magára a napi élet száz 

körülményei között, hanem, hogy mi válik 

az arcán uralkodóvá öntudatlanul, vagy lelki 

kiegyensúlyozottság esetén. Ez nagyon fi-

nom vonás, engedte, hogy néha nézzem; 

— Ha kedve telik b e n n e . . . 

Föltétlenül művészi kedvem. Akkor vol-

nék a legboldogabb, ha megörökíthetném. 

(Folytatjuk). 

Kerékpárosok 
El i ár-

ban részletre adom. fiumikat és alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándornál, 
Szeged. (Kiss D. Dalota) Kiss u. 2. 
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G Y E R E K V I L A G 
Mese a virágok és pillangók születéséről 

Most gyerekek gyönyörű mesét mondok arról, 
'íogyan is született meg a mezők pázsitján, meg a 
fák koronáján a millió sok szines virág és honnan 
támadt ezek köré az a rengeteg ragyogó pillan-
gó, amely azóta is olt fürdik minden nyáron nap-
sütésben, virágillatban! \ 

Hát bailgassatok csak ide gyerekek! 
Kégcsré.gcn, amikor az Úristen megteremtette 

,»z eget, földet, tengereket és hegyeket, boldogsá-
gos megelégedéssel könyökölt ki égi ablakán, 
hogy jóságos atyai tekintetét Végighordozza nagy 
müvén. Az angyalok kórusa hálaimát zengett és 
dicsérte a nagyszerű teremlésért az Urat. öröm-
mámorban úszott az ég, de örömmámorban úszott 
a megteremtett gyönyörű világ is. Az Uristca 
pedig gyönyörködölt cs gyönyörűsége maradék-
talan volt. 

Am egy pillanatba') azt veszi észre a Jóisten, 
hogy a földön nyüzsgő emberek hálaadó imájuk 
közben cl-elforditják fejüket az Égről. Amint né-
zi, nézegeti az Ur ezt a különös embcrcsclckcde-
tet, bizony először csak gondolkozik rajta, vájjon 
mi is történhetett, mér fordítgatják el az embe-
rek imádkozó tekintetüket az égről? Aztán, hogy 
mindenütt ezt látta a földön, odaintette maga 
mellé kedves Gábor arkangyalát, lemutatott a 
különös képre és kérdőleg nézett aztán az ark-
angyalra. 

— Nézd csak kedves Gábor arkangyalom! Ho-
rsúnnáznak, ujjonganak az emberek a földön, dc 
tekintetüket mintha nem mernék az Égre fordíta-
ni. Mi történhetett velük? 

Gábor arkangyal is nézc-néztc a csodát és bi-
zony ő se tudta megfejteni a nagy rejtélyt. 

Csönd lett. Elhallgatott az égi kórus is. Gondol-
kozott az Úristen és eközben az angyalok hada 
lábujjhegyen járkált, halk szárnysuliogással löp-
• csölt az Ur trónusa körül és az égi mezőkön. 
Jó idő múlva ismét feltekintett az Ur a mellette 
úiíó Gábor arkangyalra és ezt mondta neki: 

— Akárhogy is gondolkozom, nem értem a dol-
got. Nem értem, hogy mért kell a földön ujjongó 
• s imádkozó embereknek áhítatos tekintetüket 
elfordítani az égről. Nem tudok más kiutat, azt 
mondom hát néked kedves Gábor arkangyalom, 
lemegyünk a földre és megkérdezzük ott maguk-
tól az emberektől. 

Gábor arkangyal alázatos szívvel mélyen meg-
hajolt uz Urisen akarata előtt, aztán azonnal ki-
idta a parancsot, hogy fogják be villámgyorsan 
i hat hófehér égi paripát az Ur aranyos dísz-
hintajába, álljon a fogat gyorsan az égipalota 
nagykapuja elé, álljon glédába diszkisérctiil a 
legszebb égi hnszárregiment is a diszhintó mö-
gött, aranyszőrű paripákon, aranypiros ruhában, 
kócsagtollas csákóval a fejükön. Mert az Ur le-
utazik a földre, hogy bajt orvosoljon. 

Ugy is lett. Pár pillanat és előállt a ragyogó 
diszhintó, ott termett mögötte az égi huszárregi-
ment. Pereglek a dobok, harsogtak a kürtök, bú-
gott a nagy palota égi orgonája. Az Ur felemel-
kedett trónusáról, az angyalsereg sorfalat állt 
egész a nagykapuig. Ott Gábor arkangyal kinyi-
totta a diszhintó ajtaját, alázatos hódolattal le-
segítette a Jóistent a kocsi puha ölébe, ö pedig 
felkapott az aranybakra, kezébe ragadta az ara-
nyos gyeplőt, megsuhintotta a hat táltos felé nz 
•>stort. És abban a pillanatban már száguldott is 
.1 kocsi, mögötte pedig a huszárregirnent. Az an-
gyalok serege pedig kcndőlobogtatással búcsúzott 
az Úrtól. 

Az Ur kocsija és a testőr huszárregiment egy-
kettőre rákanyarodott az égi Tejutra, amely az 
Ég gyönyörű nagy országútja a föld felé. Millió-
nyi ragyogó arany és gyéniúntcsillagokkal van 
kikövezve ez az országút é.s állandóan fényes-c 
világítják a nagy égi csillaglámpák. Csakúgy tün-
döklött vágtában az aranyhintó és az aranyos hu-
szárregiment. 

Gúhor aj'kuniíval a táltosokat nemsokára egy 

gyönyörű zöld földi mezőn állította meg. Meg-
torpant erre a huszárregiment is. Gábor arkan-
gyal leugrott a bakról, kinyitotta a biutó ajtaját 
és segített az Urnák a kiszállásnál. 

Az Ur is, Gábor arkangyal is azonnal feltekin-
tettek az Ég felé. És ekkor afft látták bizony, 
hogy bár ragyogóan süt a nap, a mindenfelé kö-
rül látszó táj is gyönyörű friss színekben ujjong, 
az Ég azonban színtelen, vigasztalan, szürke. 

Sóhajtva bóliutott az Jóisten Gábor arkangyal 
felé. Most már megértette, hogy miért fordítot-
ták el arcukat az emberek hozsánnázás, imádko-
zás közben az- cgről. Nem hihették cl, hogy a di-
csőséges Ur az Ég és a Föld megteremtője, ilyen 
vigasztalan szürke égbeu lakjon. 

A Jóislcn jóságosau elmosolyodott és máris ki-
adta parancsát Gábor arkangyalnak. 

— Kedves Gábor arkangyalom, küldj gyorsan 
egy huszárt vissza az égbe azzal az üzenetemmel, 
hogy ahány angyal csak a dolgától teheti, kap-
jon gyorsau festéket, csöbröt, meszelőt, jöjjön ló-
halálba ide a földre, mert bizony bemeszeljük ám 
szép szinesre az emberek fölött az eget, hogy ne 
kelljen többé imádkozáskor elfordítani a fejüket. 

Ugy is lett. Fgy kis liuszárcsapat máris viharos 
vágtatással száguldott visszafelé a Tejúton az 
égbe a paranccsal. Ott nagy sürgés, kavarodás 
támadt, az Ur rendeletére ezernyi angyal csöbröt 
kapott elő, festéket kevert belé, óriási nyelű me-
szelőt szedett elő i kamrából. Azlán nagy 
szárnysuhogással nagysereg angyal repült csö-
böréi, meszclővel a földre, arra a mezőre éppen, 
ahol az Ur rájuk várakozott. 

Lent pedig megkezdődött a n3gy égimcszclés. 
Az ég síkját Gábor arkangyal utasítása szerint 
ragyogó kéksziiiürc festették, másik angyalcso-
port meg hófehér apró bárányfelhöcskckct fes-
tett hozzá. Még másik csoport hozzáfogott a szi-
várvány megfestéséhez és ahány esik csak lett 
a szivárványon, annyi külön-külön angyalcsoport 
festette, pingálta nagy buzgalommal. Ismét má-
sik "csoport kelet felé hajnalpirt festett az ég al-
jára. A maradék csoport meg nyugaton pirosítot-
ta bc gyönyörűségesen a napnyugtát. Az Úristen 
gyönyörködve figyelte a munkát és bizony neki 
is tetszett, hogy ilyen diszes, ezerszínű lett az 
emberek számára az Ég. 

Az angyalok serege hamarosan elvégezte a nagy 
müvet. Gábor arkangyal megdicsérte szorgalmu-
kat is, ügyességüket is és visszaboesátotla őket 
az égbe. Mindegyik karjára vette a maga kis fcs-
tékes csöbrét, vállára emelte az égimeszelőt, az-
tán szárnyra kapott az angyali sereg és vidá-
man, énekelve — liozsánnázva visszaszállt megint 
az égbe. 

A gyönyörűen fcldiszitctt Ég tündöklött a nap-
sütésben és az Ur mosolyától. Az emberek pedig 
elámultuk a nagy csodán ós nemsokára felhang-
zott az egész földön a Jóisten dicsőségének nagy 
dicsérete. 

Az Ur is, Gábor arkangyal is visszakészülöd-
tek. Megindultak megelégedetten az aranykocsi 
felé. Am amint a Jóisten mosolygó tekintetét a 
dúsan zöldelő mezőn hordozta körül, csodálkozva, 
hirtelen megállt. És megcsóválta a fejét. 

— Ejnye-cjnyc, — mondta Gábor arkangyal fe 
lé. Nczd csak ezeket az ügyetlen angyalszolgái-
mat. Meszelés közben szertecsöpögtcttók minden-
felé a sokszínű festéket és most olyan tarkabakra 
lett ettől a rét is, meg a fák koronája is. 

Gábor arkangyal ijedten nézett körül és még-
ijedtebben tekintette ismét az Úrra. Azt hitte, 
hogy a Jóisten haragra fog lobbanni, amiért az 
angyalszolgúk bizony rendetlenül végezték fal-
adatukat. Am az Ur tekintete jóságos maradt és 
mosolya még mosolygósabb lett. Nemhogy meg-
büntetni kívánta volna az ügyetlen meszelő an-
gyalokat, de egyenesen tetszett az Urnák az a 
szerteiáthatö milliónyi szines pont a mezők fü-
vén és az erdők lombja teteién. 

| — Nézd csak, Gábor arkangyalom, — mondta 
megint az Ur —, mi lesz most ezekkel a festék-
cscppekkel. 

Erre szépen, jóságosan lehajolt a füre és te-

remtő kezeujjával életre simogatta a szines csep-

peket. 

Hát Uramisten, mi történt! Abban a pillanat-
ban valamennyi elhullajtott festékfolt gyönyörű-
séges, ezerszínű illatozó virággá, meg felröppe-
nő, tarkaszárnyu, csapongó pillangóvá változott 
és tele lett a világ szinnel, illattal és napsütés-
ben hancúrozó lepkcsereggel. 

Gábor arkangyal leborult az Ur szine előtt. Ál-
dotta jóságát és dicsőségét. Az embereik pedig a 
földön felujjongtak az uj szinek gyönyörűségében 
és megjobbuu dicsérték az Urat. 

Nyuszi-béka barátsága 
Két jóbarát már régóta 
Tapsifüles, meg a béka. 
Együtt iiluek, olvasgatnak, 
Képeskönyvben lapozgatnak. 

S mig a béke magyarázza 
A sok képet, mesét sorba, 
Tapsifiilcs fülét rázza. 
Rázza is, meg hegyezi. 
Yclo magát legyezi. 

* —oOo— 

Rejtvények 
I .TALÁLÓS KÉRDÉS 

Melyi sárba raknak gyümölcsöt? 

Melyik fa nevetséges? 
Melyik kas eszi meg a kis bárányi? 
Melyik tü fekete? 
Melyik tél húzhatóI 
Melyik ló nyilik? 

II. BETÜREJTYÉNY 

NAP NAP NAP NAP 

IIr. POTOLJATOK A HIÁNYZÓ BETEKET 

...cri, ...rzsi, ...aci, .. .iki, .. .rénke, .. . ini , . . .va, 

...arcsi. 

A kezdőbetűket összeolvasva, azt a magyar föl-
det adják, amelyet most kapunk vissza. 

4 gyermekrejívény megfejtőt 

A gyermekrejtvényt jó) fejtették meg: Csáuyi 
Sanyika, Horváth Ibolya, Kónyvesi Judica, Major 
Lujza, Mosonyi Edilh, Neu Odctte, Sztojkonesz-
ku Erzsébet, Vadászi Jolánka, Zentai Gyula, Fi-
scher Ducy, Gémes Magdi, Engclsmann Edithke, 
Váradi Péter, László Zsuzsa, Lőwi Ilonka, Ta-
kács Jucika, Sebes Magdi, Sinor Mária Budapest. 

RHE11MA, 
töszvény, csuz, ischias, izületi fájdalmait 

g y ó g y í t t a s s a Budapesten a 

H U N G Á R I A F Ü R D Ő 
Ukoholos lörKölyfürdöJében. 
VII., Dohány u. 44. Orvosi felügyelet 

Olcsó pausáló árak. Ellátás és szobákról 

gondoskodunk az épületben levő 

C o n f l n e n t á l szállóban. 
Ismertetőt küldünk. 

Délmagyarország 
líölcsönkönptár 
Ani inga legnagyobb , 
eionzctese legkisebb 



Jo r , rum, l i kő r , 

konyak^szeszáru 
Icgolcsóbu 

S c h w a r c z n á i , 
Dugonics tér 3. 

t ű z h a r c o s b a j t á r -
s a h n a H k i h o r d á s n á l 

a z előirt á r a k b ó l 
5 % k e d v e z m é n y . 

Lépcsőházi bcjáralu, 
kényelmesen bútorozott 
féregmentes szoba ki-
adó. Kossuth Lajos su-
gárut 8. I. 10. 

KERESEK 
azonnali beköltözésre 
!í butorozott szobát — 
hosszabb tartózkodás-
ra komforttal, fürdő-
szoba használattal két 
személynek, Tisza szál-
lótól legfeljebb 10 perc-
re. Válaszokat Anya és 
leánya jeligére a kiadó-
ba. 156 

Különbejáratu bútoro-
zott szoba fürdőszoba-
használattal kiadó. — 

Széchenyi tér 15, II. 
fm. 11. 

Különbejáratu bútoro-
zott szoba külön für-
dőszobával kiadó, kéf-
fázisij villanymotor 1 
és fél, 5 és fél lóerős 
eladó. Kossuth Lajos-
sugárut 18. 

Különbejáratu, közvet-
len fürdőszobás, szé-
pen bútorozott szoba 
kiadó. Feketesas ú. 15, 
I cm. 1. 

Különbejáratu, tiszta 
üres szobát keres idő-
sebb férfi. Csendes jel-
igére 

1 Eilátés 
URF LEANYOKNAK 
uri hölgyeknek teljes 
ellátás havi P S6._ el-
l á t ás Délkül lakás 18 
pengő. Budapest. Teréz 
körút 18. I I I 1. Rákóczi 
ut 50. I I I 2 .József kör 
uf 55, If. 8 Szent Ist-
vén köru» 1, Hf 5 — 
Telefonszám 14-25 70. 

5TFC. fts/.TANA m 
morte n kcüzobás, fúr-
döszocás lakásomat —-
gyermektelen házaspár-
ral, igénytelen elláiá-
som ellenében. Kölcsev 
iicca 10 II 12. 

1—2 DIÁKLEÁNYKÁT 
családiasként elvállal 
Lázár Antalné, Buda-
pest. Damjanich ucca 38 
IV 4. Iskolák közeié-
bea 322 

Másfél éves fiam gon-
dozásba adnám jámbor 
lr'kü emberekhez, lehe 
lőle Rókusra. Árvíz u. 
18 Vargáék. 

íisztességes férfi Vagy 
V> kvártélyt kaphat. — 
Jasasszentpélcr ucca 3. 

Idős asszony otthont 
kaphat házi munkáért. 
Jelentkezni Polgár u. 
24. Házfelügyelő. 

3 szobás összkomfor-
tos lakás november hó 
1-ro kiadó. Beregi. — 
Deák Ferenc ucca 20. 

3 szobás összkomfortos 
uj magánház kiadó no-
vember l-re. Feltáma-
dás u 22. Érd. Ilélve-
zér u. 21. 

KLAUZAL TÉR 3 SZ. 
II. emelet 

ÖTSZOBAS HALLOS 
LAKÁS K IADÓ . 

Belvárosban modern 4 
szobás erkélyes sarok-
lakás nov. í-re bérbe-
adó. Vidra u. 2. 

Szép egyszobás lakás 
mellékhelyiségekkel — 
novemberre kiadó, vos-
kálvha eladó. Füredi 
u . 1 0 . 

Keresek 2 szobás la-
kást november l-re. 
Sürgős jeligére. 

Udvari szoba, konyha 
és magányós szoba ok-
tóber 15, kétszobás la-
kás nov. 15-re kiadó. 
Szatymazi u. 6. 

Kiadó modern lakás, 
egy, kettő, vagy bárom 
s/óbás. Szentgyörgy U. 
12. Régi építőanyagok 
eladók. 

Fgy szobás komfortos 
lakás november l-re ki-
adó. Kossuth Lajos su-
gárút 34. 

Kettő szobás uccai la-
kás azonnalra is elfog-
Ialható. I'etöfi S. sugár-
ut 83. 

Egy udvari szép szoba 
kiadó. Tavasz ucca 16b. 

Kiadó 1 és kétszobás 
emeletes lakás azonnal 
ra. Szllléri sugárul 18. 

Emeleti egyszoba, kory 
hás lakás, ("nem mo-
dern) kiadó. Rigó uc-
ca 8. 

Kiadó földszinti szoba, 
konyhás lakás, házi-
munkák végzéséért csen 
des házapárnak. — 
Gyöngytyúk u. 12. 

Négyszobás, összkom-
fortos lakás Szöregen, 
autóbusz megállónál 

november l-re kiadó. 
Érdeklődni Szegeden 
Leehner tér 1. 

UáAlOAtáSi 
aBiafmazott 

Főző mindenest kere-
sek azonnali belépésre. 
Arany János u. 11. II. 
9. ajtó. . 

BEJÁRÓNŐT ~ 
FELVESZEK 

Tisza Lajos körút 39 
szám. Putz. 162 

Mindenes önállóan fő-
zőnő jó bizonyítványok 
kai, lehetőleg idősebb, 
jó fizetéssel felvétetik. 
Kossuth Lajos sugárút 
5, házfelügyelőnél. 

Mindenes szakácsnő — 
felvételik Október 15-

rc jeligére. 

Szobaleányt keresek — 
novembereire Kiskun-
dorozsmára. Jelentkez-
ni Bocskai u. 9, házfel-
ügyelőnél. 

Keresek főzömindenest 
okt. 15-re. Jelentkezés 
vasárnap délután 4—5 
Tisza Lajos körút 54, 
I. em. 1. 

Főzni tudó mindenest 
azonnali belépésre fel-
veszek. Cim: Boeskay 
ti. lob. I. em. bal. 

Jól főző mindenest jó 
bizonyítvánnyal kere-
sek. Polgár u. 28. 

BejárÓDöt, ki főz, mos, 
vasal, 15-re. fölveszek. 
Kelemen u. 11, II. 12. 

Mindenes bejárónő dél-
előtti órákra kerestetik 
Szivárvány u. II sz. 

Bejárónő, rendes, mun-
kaszerető jelentkezzen. 
Széchenyi tér 15, I aj-
tó 1. - ' 

Keresek rend- és 
lisziasógszerető fiatal 
mindenes 

FÖZŐNÖT 
kéttagú családhoz, — 
azonnalra vagy 15-re 
Tisza Lajos körút 91, 
földszint 1. 

^BSBUSÍifi 
O t t h o n i m u n h a 
viszonylag csekély be-
fektetéssel havi 120 P 
kereseti lehetőség bár. 
kinek. Állandó foglal-
koztatás garsilálva. — 
Anyagot szállítjuk, kész 
árut átvesszük. Kérjen 
orospektust Fhoenlx 
Kö. kötőüzem Kft. Buda-
pest VIII., Kisfaludy-
köz 3—5. sz. (Válaszbé 

lyfg) 
Artgöí. francia 

SZABONü 
Tündér-u. 3. Legújabb 
divat. Figyelmes ki-
dolgozás. 

Hosszú bizonyítvánnyal 
rendelkező ápolónő be-
teg mellé ajánlkozik. — 
esetleg gyermek gon-
dozását is Vállalja. — 
f.ini Tézsla fodrász. — 
Csongrádi sugárul 9. 

Elvállalok bármely iro 
dai munkát, esetleg Jó-
förgalmu üzlettel átve-
szek joggal, vagy tár-
sulok. Szükség esetén 
12.000 P ingatlan kau-
ciót nyújtok Személye-
sen tárgyalok. Ajánla-
tokat el lap kiadóhiva-
talába Komoly jeligére 
kérem. 

Egy jobb fiu pénzbe-
szedőnek vagy irodi-
altisztnck elmenne. — 
Cim: K. I. Hernyós u. 
20 sz. 

Perfekt gyors és gep-
irónő azonnal belépés-
re kerestetik. Ajánlko-
zások Jövő jeligére a 
kiadóbahivalalbu kül-
dendők. 

Kettő kifutófiu felvéte-
tik azonnal Kelemen u. 
5 sz. A házmesternél 
jelentkezni. 

DIREKTHICE és 
házvezetőnő kerestetik 
budapesti intézethez 4 
—800 pengő biztosított 
kölcsönnel, teljes ellá-
tással és 40—60 pengő 
havi fizetéssel Ajánla-
tok: Univers, Budapest, 
VI. Teréz körút 18. 

Fehérnemű varrólányt 
jó munkást, felveszek. 
Schimmerling, Kárász-
ü. 8, II. 2. 

D U G A S Z 
FEST. TISZTIT. Sze-
ged, TÁPÉI UCCA 7. 
Üzlet Károlvi u 3. Gal-
lértisztitás 8 fillér. — 
Telefon 33-40. 60 

Cipészek figyelmébe. 
Cipész segéd otthonra 
munkát vállal, j a v í t á s t 
is. Újszeged, Szőregi-

ut 60. 

500 P óvadékkal állást 
keresek. Lev. Szorgal-
mas ff el igére kiadóba. 

GYERMEKTELEN 
fiatal házaspár, ki sze-
relő vagy kőműves — 
Deák Ferenc u. 2. bér-
házamban házmesteri 

állásra felvételik. Je-
lentkezni a tulujdonox-
nál. 161 

ötszáz pengővel ren-
delkező magányos nőt 
vagy férfit keresek fii-
szerii /Jetem mrgnaganb 
látásához. Jelige: Meg 
élhetését biztosítom. 

Tejkihordó leány felvé-
tetik. Gizella tér 3. sz. 
Központi fejcsarnok. 

Intelligens asszony ki-
szolgálónőnéfe vagy ki-
sebb háztartás vezeté-
sét vállalja. Zerge uc-
ca 12, földszint 3 ajtó. 

Tanulólányt fizetéssel 
nőiruha, gyermekruha, 
fehérnemű varráshoz, 
gombiyukkölőnőt, zeig 
munkásnőket felveszek. 
Polgár ti. .'!, Köpeny-
üzem. 

Fiatal kereskedösegéd, 
Skt vas és fűszer és VP 
gves szakmában jártas, 
állást keres. Munkaszc-
retö jeligére. 

Rövidáru szakmában 
jártas fiatal 

SEGÉDET, 
v«gy "gyes kiszolgáló 
leányt felveszek. Iloff-
mann Dezső Csckoaics 
ucca 4. 

Intelligens özvegyasz-
szony házvezetőnőnek 
ajánlkozik, magányos-
hoz, ki minden munkát 
végez. Otthon jeligére. 

KIFUTÓFIU 
azonnalra felvétetik 

Glück műszaki üzlet 
Rákóczi tér. 

Ügyes fiu szabó ta-
noncnak felvétetik. U. 
ott szabó felszerelés 
eladó. Vidra ai. 3. 

önállóan, ioágsón, szé-
pen ruhafazonokat, fe-
hérneműid készítek). — 
házhoz és vidékre me-
gyek. Tisza L. • kőrút 
74 sz. 

Joíbb családhoz szop-
tatni egészséges asz-
szony ajánlkozik. — 
Egészséges gyermekhez 
jeligére. 

Ügves kifutólányt fel-
veszek, varráshoz értő 
előnyben Iritz, Attila/ 
u. 9. 

Kifutót, 18 év körül, 
kerékpározni tudót fel-
veszek. Báró Jósika u. 
14. Váradi. 

Megbízható ügyes pénz-
táros kisasszonyt és 
kifutófiut azonnalra — 
keresek. Kiss hentes-
üzlet, Báró Jósika u. 
19. 

Tanulóleányok varro-
dába felvétetnek. La-
katos, Polgár u. 12. 

Fűszereseknél jól beve-
zetett szakember komo-
lyabb cégek képvisele-
tét vállalja. Bevezetőit 
jelige. 

Cipész segédeket és ta-
nulókat felvesz az Al-
földi cipőgyár, Kele-
men u. 14. 

Tanulóleányok felvé-
tetnek Wigner Mihály-
né női és gyermek ruha 
szalonjában. Oroszlán-
u. 6. 

Kiszolgálönő felvételik-
aki kisebb háztartásnál 
is segédkezik. Csikós 
fűszeresnél. Tisza La-
jos Körút 53. 

Középkorú, szerényigé-
nvü nő, ki a háztartás 
minden ágában jártas, 
házvezelést vállal jobb 
családnál. Cim Boldog-
asszony sugárul 55a. 
Tejcsarnok. 

Egy kifutófiu felvétetik 
Attila u 7. étkezde. 

Edény és háztartási cik-
kek eladásában jártas 
1—2 kiszolgálóJeánvt 
felveszek. Varga Dezső 
vasáruház. 

ffvlöpni) VERTCSiPKE 
készítését bármilyen for 
ntában vasv nagyság-
ban és tanítást is válla-
lok Gorcsáné, Szőreg. 
Rónai a 135. 

Angol tanításhoz hala' 
dók- negyediket keres-

nek. Angol jelige. j 

GÉP.JAR MÜKEZELö 
képző tanfolyamon ki-, 
képzés felelősség mel-
lett a legjutányosahb 
áron, Müiler Béla, Va* 
«tász ucca 1. Tel. 28 40. 

Francia, angol, német, 
vagy olasz nyelvekhez 
értő 

URILEANVOK 
úrhölgyek két hónapi 
nyelvkurzusainkon niint 
nyelvtanitónők díjmen-
tesen kiképeztetnék és 
azonnal alkalmazást — 
nyernek. Részletes aján 
látok (válaszbélyeggel) 
Budapest, Teréz körút 
18, I I I 1. Ünivers cim-
re küldendők. Kezdők 
is felvétetnek 6 hóna-
pos díjmentes kurzusra. 

Hegedű-
órákat 
•adok kottából kezdők'-f 
nek és haladóknak fél-J 
tünö olcsón. Házhoz i v 
megyek. Cini: Bakró 

Lajos, Fodor ucra 29. 

TUJA, MAHÓNIA r 

nagyobb mennyiségben 
koszorú kötésre állan-
dóan kapható Uszegel, 
jKözépfasor 163 (Tus-
nádi u. 6). .Vámház uc-
cája. 

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

Izzadás ellen 
egy biztos szer van, a 

PERPEDES 
Évek óta bevált szer 
hónalj ,kéz és láblzza-
dás ellen. Kapható u 
készítőnél 

G E R G E L Y 
gyógyszerésznél, 

Kossuth Lajos sugár-ul 
és nagykörút sarok 

Jókarban levő gyer-
mekkocsi és egy fekete 
férfi téli kabát eladó 
olcsón. Klauzál tér 3, 
házfelügyelő. 

Egv furnéros hálószo-
-ha eladó Tud va-

sárnap 7-től 12-ig é< 
hétfőn egész nap Kö-
zé.pkikötősor 11; föld-
szint. Újszeged. 

Férfi álmenelí iiszla 
gyapjú kabát 
szöveí P 16*— 

Baracs Divaütíz 
Japán libák eladók. A1 
sótiszapart 20. Nagyál 
lomásnál. 



20 D £ n M Á r» Y Á R O R S Z X G Vasarnap, T958. olctof>er"9. 

W. : s 

Egy SINQER-téle bil-
liánl jó dákókkal és 
jó golyókkal a játéko-
soknak örömet, a tu-
lajdonosnak örömön 
kivül jövedelmet is je-
lcut. 

SINGER ANTAL'E'S FIA 
BIIÁRDGYÍRA S Z E G E D 

A14MUT0TT ma 

Kossuth Lajos s.-ut 34. 

TÉLI SZÜKSÉGLE-
TÉBB BURGONYÁT 
babot, borsót, lencsét, 
mákot, mindennemű 
terményárut legolcsób-
ban Hnrtraatyi János-
nál, Kálvária ucca 8 

ÁGYNEMŰJÉHEZ 
a tollat legolcsóbban 
beszerezheti Robicsek-

nél, Tábor ucca 8 éadó-
palotával szemben). — 
•Régi ágytollat magas 
Áron veszünk! 

Töltőtollak, 
r.avaron lronok nagy 
vtlaictAkhan, mnghii-
liató jó márkikban 

legolcsóbban 
kaphatók 1 
Javításokat tót-
altassál vai-

4 la luakl 

CENTRUMBAN 
Dugonics tér 1. mim. 

Olcsó levélpapírok, 
rnafiyar képeslapok 
rakjaraI 

Ebédlő szőnyeg, keleti 
perzsa cca ÍP- kvad-
rát, 110x85 antik, bic-
dermayer asztal, kon-
sol tükör, 00x180 min-
den felfogadható árért. 
Girn Gáspár ékszerész-
nél, Oroszlán u. 5. 

Varrógépet, használtat 
megvételre keresek. — 
Ajánlatot Készpénz jel-
igére kérek <3 kiadóba. 

.Jóforgalmu uri cs hölgy 
fodrász üzlet elköltözés 
miatt sürgősen eladó. 
Dauer jel. 

.fómcnetelü kenyér és 
élelmiszerüzlet beren-
dezéssel együtt, kato-
nai bevonulásom miatt 
azonnal kiadó, vagy — 

bérbeadó. Érdeklődni 
tehet Csongrádi sugár-
ut 25, háztülajdono'snáj. 

'"t.')<1ó varrógép, gra-
mofon, 1 ágy. 2 fotel, 
hordó, katonaláda, Fo-1 

dor ucca 20. 

Bőrgarnitúra, könyv-
zrkrény, Íróasztal, 
bédlő kredenc, dívány, 
zarvas agancsok el-
dók Kölcsey u. 11, II. 

5, délután. 

NEMZETI"™" 

ZÁSZLÓK 
mnidrn méretben vitéz 
Sflvegli kárpitosnál. 

120 literes bordó és — 
t szta. különböző nagv-
ságu üvegek, paradi-
csomok eladók Vadász 
ucca 3. 

Eladó 4 személyes, kis 
fogyasztású áramvona-
las Citroén személy-
autó, vagy könnyű lc-
herérti clcserélem. Mol-
nár ucca 28. Szeged-

Eladó üzletberendezés, 
üvcgdllvány, mákdará-
ló, férfiruhák, kályha-
csövek d. c. 10—Í2-ig 

megtekinthető. Kálvária 
ucca 16. 

20 drb angóra anya és 
süldő nyulak, 1 drb fe-
hér belga bak, 2 dib 
nyolc, és 1 drb 4 leke-
szes ketrec olcsón el-
adó. Somogyi telep III . 
ucca 108. 

Fajtiszta drótszőrü — 
foxik eladók. Fekete-
sas u. 22, II. 21. 

Eladó női, férfi fekete 
télikabát, rövid női hun 
da jutányos áron. Fo-
dor u. II, II. jobb. Érd. 
délelőtti órákban. 

Két keményfa politúros 
ruhaszekrény cl adó. — 
Ugyanott egy ügyes fiu 
müasztalossaghoz ta-
noncnak felvétetik. Dé-
libáb u. 62 sz. 

250-es Puch molorkerók 
pár, tip-top. kifogásta-
lan állapotban olcsón 

eladó. Zárda u. 22. For-
gái'h. 

CSINOSAN 
BERENEDEZETT 

fflszerüzlet eladó. Fu-
szcrüzlet jeligére. 

Férfi téli, őszi kabá-
tok, magas, erős alak-
ra, 42-es cipő, marha-
bőr vasutastáska el-
adók, 2 óráig megte-
kinthető. Feketcsas 22, 
III. 33. 

Eladó sparbert, ebédlő-
asztal, álló irószekrény 
cukrász regél, előszoba 
fal, nagy falikép, ócska 
asztalkák, cukrászda. 
Dugonics tér 11. sz. 

Vennék bundát, szalon-
gnrniturát. eladók 12— 
6 szem. abroszok. Cini: 
Pallavieinl uccai köl-
csönkönyvtár. 

Teljesen uj háló, uj se-
lyem ripsz szalongarni-
tura, antik ebédlő és 
festmények eladók. Ti-
sza Lajos körút 48, volt 
Böhrané üzletben. 

Férfi, női ruhák, ci-
pők. kabátok, ajtók, 
deszkák eladók. Vár u. 
4, L cm. 5. 

Jókarb'an levő 100—150 
kg-s mázsát vennék — 
Bodó füszerüzlet, Gróf 
Apponyi u. 23. 

Eladó nagy cserép es 
vaskálvha. Gyöngytyúk 
ucca 12 sz. 

ELARO AUTÓ 
1500-as Fiat-kocsi bőr-
üléses. 7 havi cca 15.000 
km. lefutással. Tuda-
kozódni: Sebülz péknél, 
Szeged, Kálvária ucca 
12 s'. 

Zongorák , p lanlnók, harmo-
nlumok nagy választékban olcsó 

áron. Kedvező részletfizetés, 

Dr. Sebők ferencne 
zongora raktára 
Szeged, Petőfi Sándor sugárut 13, 

Olcsó bérlet, csere. 

THUYA 15— r , 
mahÓDia 30— pengő 
mázsánként mindenszen 
teki kötészetre. Petőfi 
sugárut 81. Tclefou: 
30-11. 

VESZEK 
Tolnai lapot és' újság-
papírt a legmagasabb 
árban. — Grünwatd 
könyvkereskedés Hor-
thy Miklós u. 2. Tele-
fon 26-73. 

Bódé eladó, vastetős, 
duplafalu olcsón áron. 
Kossuth L. sugárut 39. 

Íróasztal, könyvszek-
rény .iratszekrény, Író-
gép eladó. Feketcsas u. 
15, II. cin. 13. 

Kereseru keresztény tár 
saságba járó család is-
meretséget, aki megfe-
lelő feltételek mellett 
szívesen vinne társa-
ságba 19 éves jó megje-
lenésű leáuyt. ősz jei-
igérc. 

ÖHmínyöH, iratok 
fényképezése 
s'xaksxerlién 

CieJbmann 
fénykénésx 

Kéiemen-U. 12 

Elveszett péntek este 
az Aradi ucca környé-
kén barna rókaboa. — 
Megtaláló jutalom elle-
nében Reitzer kézitnun-
kaüzletben szíveskedjék 
leadni. 

Engedélyezett 
KORREPETÁLÓ és NYELVISKOLA 
eredményes munkája közismert! Okle-
veles lanárok. Mérsékelt tandijak. 
Minden szak képviselve. Rcvny-ucca 

5 szám. Telefon 21-77. 

Szőrmét keresek, észa-
ki prémet. Róka jel-
igére. 

SZÉP SÖTÉTKÉK 
öltöny és szürke fel-
öltő 15—16 éves fiúnak 
eladó. Ugyanott jókar-
ban levő pianinót ve-
szünk. Kálvária u. 12. 
Péküzlet. 

IttHÖMFEITK 
U l l e v e l e k r c 
szerb, román, cseh stb. 
vízumot 2P50 f-ért. 24 
óra alatt garancia mel-
lett megszerzem vidékit 
is vállalok. L A Z A R 
iroda: Attila u. 8. k 

MAGÁNNYOMOZÓ 
Kamarás Lajos ny. ren-
dőrtanácsos magánku-
tató irodája Dugonics-
tér 11. I I I cm. 18. lift. 
megfigyel, informált — 
Életmód és etőéletmeg-
állapitás! Leszárma-
zásra állampolgárság-
ra és illetőségre vo-
natkozó adatok nyomo-
zása. Fogad délután 3 
—6-ig Telefon 27-88 # 

Hosszunupkor nagy-
templom baloldalán a 
padhói tévesen elvitt 
nickel karórát kérem 
visszaküldeni Tteutsch 
villamossági üzletbe — 
Kárász u. Nyomraveze-
tő nagy jutalomba ré-
szeiül. 

7-én este a Jutagyártól 
az Oroszlán uccáig ter-
jedő útszakaszon szol-
gálati pisztoly derék-
szíjjal elveszeti. Mivel 
a megtalálóra nézve en-
gedély nélkül érvényte-
len. sőt büntetendő, — 
azért a becsületes meg-
találó, vagy nyomrave-
zető 5 P jutalom ellené-
ben a rókusi vámháznál 
adja le. 

WHÍ!) 

OLCSÓ HAZAK: 
Mars téren emeletes 
ház nngvforgnlmu kocs 
mával (csak borfo-
gyasztás havi 1000 I), 
három 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 F 
Kübekiázán 3.200 nm. 
gyümölcsös, négyszobás 
lakással, külön cseléd-
lakás betonistáltó. vé-
telhez 1000 P Tündér-
urában kéttclkes sarok 
ház husz százalékos jö-
vedelemmel. vételhez 
1 000 P. Simon Zálog-
ház, Oroszlán ucca. öt 
pengőt kap gramon-
ként színaranyra, 
hasonló nagv köl-
csönt mindenre, búr-
hnllcvő zálogtárgyát 

igv írlemelepi SIMON 
Zálogház, Oroszlán uc-
ca. 

ELADÓ 

OLCSÓ HAZAK, 

gyümölcsös, szántó, ta-
nyás birtok! Uj csalá-
di ház 3 szobás kom-
fortos, villamos meg-
állónál 15.000 P. Csa-
ládi báz 4 szobás kom-
fortos, kertes, fémipar-
iskolánál 18.000 P. Bér 
báz modern lakásokkal 
kerttel Valéria térnél 
35.000 P. Uj bérház, 
komfortos lakásokkal 
kerttel, közúti hidnál 
30.000 P. Belvárosi 
bérház 12 lakással 5200 
bérjöv. 48.000 P. Gyü-
mölcsös 400 öles, szo-
bás lakással Újszege-
den 3600. 3 holdas sző-
lő és gyümölcsös la-
kással Szaty mázon 12 
ezer P. 10 holdas szán-
tó és szőlős tanyásbir-
tok Zákányban 10.000 
P. Alkalmi vételek, — 
nagv választék! Mé-
zerné F. M. ingatlan 
iroda által. Horthy M. 
u 2. sz. (Kultúrpalotá-
nál). 

'HÓLouauyxu} 

HÁZASSÁG 
céljából megismerked-
ne 28 éves dolgozó izr. 
urileány ismeretség hi-
ányában ezúton, vallás -
külnibség nélkül azzal 
a férfivel, aki igazi fe-
leséget keres. 40—50 
éves úriember névvel 
ellátott válaszát kórcin 
főkiadóba Fekete szem-
pár jeligére. 

Jólelkű szorgalmas asz 
szony becsületes ember-
hez férjhez menne, vá-
laszt Meguntam a ma-
gányt jeligére. 

43 ÉVES 
önálló kereskedő há-
zasság céljából megis-
merkedne hozzáillő 
jobb nővel „Ismeretség 
hiányában" jeligére. 

40* 
Szegedi tartózkodá-
som idejére csinos 

SZÓRAKOZNI 
szerető partnernő isme-
retségét keresem. Vá-
laszt Főváros jeligére 
a kiadóba. 

Ismeretség hiányában 
40—45 éves jobb férfi 
szórakozását keresi 36 
éves asszony. Téli es-
lék jelige. 
• • i 
Szórakozni vágyó két 
barátnő két csinos part 
nert keres. Jelige: 25 
évtől 32-ig. 

uüiömiiu 

NAGYOBB 
VÁLLALATHOZ 
lirezcr pengős társ ke-
restetik Töke jeligére. 

Földtöltésnek való — 
föld díjmentesen et-
hordható. Máv. üzletve-
zetőség. 

Hóbiárt basa ucca 25a, 
számú báz szabadkéz-

ből eladó. 

M. kir. AUamépitésZeti Hivatal Makó 
39C0/I—1938. szám. ' 

Alólirt makói m. kir. állainépitészeti hivatal 
részéről közhírré teszem, hogy a 437. sz. kiszova-
bor—csanádapácai áll. közút kiszombor—makói 
szakaszán az O. 517—1. 450 km-ek között folyamat-
ban levő liengcrelési munkákkal kapcsolatban ut-
pályakorckció eszközöltetik, minek folytán a köz-
üli forgatom Kiszombor vasúti megállótól a köz-
úttól jobbra a vasút és Kiszombor újtelep közúti 
diilőutra tcreltetik. 

Erről a fuvarozó közönséget azzal a figyel-
meztetéssel értesítem, hogy a mellékuton csak 
csökkentett terheléssel (max. 20 q.) lehet közle-
kedni. 

Az ulpályakorekciö f. Iió 10-én, hétfőn kezdő-
dik és előreláthatólag egy hétig tart. 

Makó, 1938. évi október hó 8-án. 

M. kir. AUamépitésZeti Hivatal. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. » 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorszíg 

Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál. Szege4 
Felelős nyomdavezető: KLEIN SÁNDOR. 

mmt és szőlőt 
várú-o'ok minden mennyiségben, legmagasabb ár-

ban. Használt boroshordókat eladok. KUC'SK.V 

MIHÁLY. Vadász ucca f>. 


