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MegssaKaáiaK 
a Komáromi íárgyalásoK 
A magyar delegáció a cseh ellenjavaslaíokai elfogadhaíatlanoknak jelentette 
kl és elhagyta Komáromot - A tárgyalások megszakadásáért a cseheké a fele-
lősség — A Csallóközön kívül csak jelentéktelen sávot ajánlottak egyetlen 

nagyobb város nélkül 

A magyar kormány gyors döntést kér a müncheni 
négy hatalomtól 

Komárom, október 13. A MTI jelenti: A magyar és csehszlovák delegá-
ció tárgyalásai csütörtökön este megszakadtak. 

A magyar delegáció hét órakor ment át Ó-Komáromba. Hét óra után 
7 perccel vonultak bc a delegációk tagjai a tanácsterembe. Az ülés mindösz-
sze 5 percig tartott. Ezután a delegáció tagjai visszatértek Ui-Komárómba 
a „Zsófia"-hajóra. 

Kónya Kálmán külügyminiszter 

a néhány perces ülésen bejelentette, hogy érintkezésbe lepett kormányával és kormá-
nya utasítására a következő nyilatkozatot teszi: 

— Amint mór ismételten kijelentettük, mi a legjobb, legőszintébb szándékkul 
és abban a biztos reményben jöttünk ide, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
sikerülni fog olyan megegyezésre jutni , amely biztos alapra helyezi országaink 
között fennálló viszonyt. Sajnos, e reményünk nem ment teljesedésbe. Nem akarok 
itt újból bizonyos kedvezőtlen jelenségekre hivatkozni, mert ez az érdemi tárgya-
lások során többször megtörtént. 

— Hangsúlyozottan ki kell azonBnn emelni, hogy az uj határokra nekünk ma 
reggel átnyújtott ellenjavaslat annyira eltér a mi felfogásunktól, nz ujjárendezés 
alapelvét illetőleg olyan űr tátong a két delegáció által képviselt álláspont között, 
hogy annak áthidalását meggyőződésünk szerint ezektől a tárgyalásoktól nem re-
mélhetjük. Ezért a m. kir. kormány elhatározta, hogy a tárgyalásokat n maga ré-
széről befejezettnek tekinti és Magyarország Csehszlovákiával szemben fennálló 
területi követeléseinek mielőbbi rendezését a müncheni jegyzőkönyvet ojáiró 
négy hatalomtól kéri; 

A cseh delegáció 
tudomásul vette a dek-

larációt 
Komárom, október 13. Már sötét este volt, 

Emikor a magyar kiküldöttek hét óra tájban 
átmentek gépkocsin. Ó-Komárom város kö-
zönsége már a délutáni órák óta rendületle-
nül várakozott az uccákon, a küldöttség 
megérkezésére viharos éljenriadóval köszön-
tötték Kánya külügyminisztert és Teleki mi-
nisztert. Végig az útvonalon zugó kiáltások 
hallatszottak: 

— Döntést akarunk! 

Kánya Kálmán külügyminiszter nyilatko-
zatát magyarul olvasta fel, majd a nyilatko-
zat francia szövegét Írásban átnyújtotta a 
csehszlovák delegációnak. T i s o miniszter-
elnök, a csehszlovák delegáció vezetője ki-
jelentette, hogy a nyilatkozatot tudomásul 
veszi. A kot küldöttség tagjai ezután kézszo-
rítással bucsut vettek egymástól és a ma-
gyar kiküldöttek azonnal gépkocsira szálltak 
cs visszatértek a „Zsófia" gőzösre. 

Himnusz 
Amikor a magyar delegáció tagjai rövid 5 

perces tanácskozás utón lejöttek a várme-
gyeházáról, az uccasarkon a kordonon tul 
álló magyar közönség áhítattal rázendített a 

magyar Himnuszra. A magyar delegáció tag-
jai az cneklő csoport felé fordulva, levett ka-
lappal mélyen megrendülve hallgatták a ma-
gyar nemzeti imádságot. 

A magyar delegáció a „Zsófia" hajón ez-
után megvacsorázott, vacsora után Kánya 
Kálmán külügyminiszter és Teleki Pál gróf 
kultuszminiszter a delegáció tagjaival ós a 
szakértőkkel együtt este 9 óra 2 0 perckor 
Komáromból gépkocsin útnak indult Buda-
pesti e. 

A magyar álláspont 
A Budapesti Értesítő irja: Magyar politikai 

körökben a csehszlovák részről a komáromi 
tárgyalások folyamán tanúsított huza-vona 
után, nem jött meglepetésszerűen n tárgyalá-
soknak ma este történt megszakítása. Kez-
dettől fogva furcsa volt 

a csehek részéről kiküldött delegá-
ció összetétele. 

A delegáció csupán állítólagos szlovákokhói 
állott. Ez az elgondolás nyilvánvalóan azért 
volt, hogy a magyar tárgyalók szivesebben 
és talán engedékenyebben ülnek le az asztal-
hoz, mert hiszen a vis?ony a magyar és a 
sTzlovák nemzet között jó és igy a prágai kor-
mány inkább rcfnélhette, hogy megegyezés 
fog létrejöni"' a nroblcma felett. Magyar 

részről örömmel is üdvözölték a teljesen au-
tonómnak hirdetett szlovák kormány képvi-
selőit abban a reményben, bogy a hagyomá-
nyos magyar-szlovák barátság alapján köny-
nyen lehet majd megegyezésre jutni. Ez a 
remény azonban sajnos, nem vált /alőra, 
mert az első független szlovák kormány, 
amely végül is a prágai kormány megbízott-
ja volt, hogy saját belső helyzetét megerő-
sítse, 

teljesen elfogadhatatlan megegyezési 
feltételeket terjesztett a magyar de-

legáció elé. 

Hasonlóan járt el a tárgyalások negyedik' 
napján megjelent uj keletű ruszin kormány, 
amely ugyanebből a célból igyekezett felté-
teleit mind ridegebben megszabni. A továb-
bi nehézségeket az okozta, hogy 

a szlovák és a ruszin kormány köz-
jogi helyzete Prágával szemben is 
teljesen tisztázatlan és a tárgyalások 
során nem lehetett világosan meg- a 
állapítani, vájjon a két kormány illc* 
tékes-c területi engedmények meg- \ 

adósára. 

A tárgyalások halogatására megnyilvánuló 
szándék kezdettől fogva szembetűnő volt, 
mind a szlovák, mint a ruszin kiküldötteknél, 
akik például olyan érvekkel igyekeztek búz-
ni az időt, hogy nem volt érkezésük a terü-
leti kérdések áttanulmányozására, holott o 
vita folyamán több izben is világosan kitűnt 
az, bogy a kérdések minden részletével tel-
jesen tisztában vannak. 

Konkrét javaslatot végül is csak" ma reg* 

gel, a tárgyalások ötödik napján terjesztet-

tek elő, dc 

ez a javaslat annyira eltért a mün-
cheni megállapodás szellemétől, 
bogy a tárgyalások folytatása telje-

sen reménytelennek bizonyult. 

A magyar javaslat a müncheni megálla-
podás szellemének értelmében a lakosság 
népi hovatartozásából indult ki. A szemben-
álló tárgyaló felek azonban ellenjnvaslatuküt 
stratégiai, gazdasági és közlekedéspolitikai 
elgondolásokra építették fél. 

Hogy a szemben álló tárgyaló feleket mi-

lyen békés szándékok töltötték cl, arra nézve 

semmi jellemzőbb, minthogy ma délután * 

pozsonvj rádió adásában fegyveres fenyege- • 
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téssel próbálták álláspontjukat alátámasztani. 

Ilyen körülmények között a magyar delegá-

cióra nézve nem maradt más hátra, mint 

a sikert nem igérő tárgyalásokat be-
fejezni és a kérdés igazságos eldön-
tését n müncheni jegyzőkönyvet alá-

iró nagyhatalmakra bízni. 

(Emlékezetes, hogy Hitler, Mussolini, Cham-

bcilain és Daludjer szeptember 29-i mün-

A Budapesti Értesítő jelenti; Amikor a 
magyar kormány átnyújtotta javaslatait, a 
csehszlovákok csak nehezen voltak hajlan-
dók ellenjavaslataikat megtenni cs az ellen-
javaslat nem is szólt a magyar területek át-
ehgcdéséről, hanem csak arról, hogy a cseh-
szlovák állam kereteben autonómiát hajlan-
dók biztosítani a magyarságnak. Természe-
tesen a magyar kormány ezt a megoldást 
clevo elutasította. 

Erre o csehszlovákok ujabb ajánlatot tet-
tek, amely 

a magyarlakta terület egy töredéké-

nek átengedésére terjedt ki csupán. 

Ez a javaslat csupán Csallóközt foglalja ma-
gában és Komáromon kivül egyetlen várost 
sem volt hajlandó átadni, sőt, Komáromot is 
szabadkikötőnek kívánta nyilvánítani. A ma-
gyar bizottság ezt a jegyzéket sem fogadhat-
ta el. 

A mai napra ujabb jegyzéket írt a cseh-
szlovák kormány, amely még egy kisebb tö-
redéket is hozzácsatolt az eddigi javaslatok-
hoz. A magyar delegáció azonban ezt sem 
fogadhatta el. A fontos az volt, hogy az ösz-
szcs vasútvonalukat megtarthassák, ezért 

n felajánlott keskeny területi sáv-
ból minden jelentékenyebb magyar 

várost kihagytuk. 

A magyar delegáció ekkor megkérdezte, 
hogy ez a csehszlovák delegáció utolsó sza-
va, mire a csehszlovákok sem igenlő, sem 
nemleges választ nem adtak. 

További javaslat nem érkezett és ezért a 
magyar delegáció nem vállalhatta azt a fele-

Délelőtt 
A magyar és a csehszlovák delegáció tár-

gyalásainak csütörtökön volt az ötödik napja. 
Á tanácskozások délelőtt 9 órakor kezdődtek. 
A magyar delegáció, Kánya Kálmán külügy-
miniszterrel és gróf Teleki Pál kultszuminisz-
tcrrel az élen autón ment Komáromba, a 
hídnál a győri tanítóképző intézet növendé-
kei üdvözölték és a Hiszekegyet énekelték el. 
ókomúromban szintén nagy ünneplésben voil 
részük a magyar delegátusoknak. Egyes cso-
portok „Döntést akarunk, döntést akarunk" 
kiáltozták ütemesen. 

Csütörtökön ismét megjelent Komáromban 
az elmúlt napokban távollevő Durcsánszky 
szlovák igazságügyminiszter, aki Németor-
szágban járt. Á tanácskozáson nem vett részt, 
az egyik hivatali szobában folytatott megbe-
széléseket. Ebbe a hivatali szobába ment bc 
fél 10 óra után Bacsinszky és Zidoysky, a 
csehszlovák detetáció két ruszin tagja. 

Alig kezdődlek incg a tanácskozások, min-
denki nagy meglepetésére kinyílt a tárgyaló-
terem a ila ja cs kilépett rajta dr. Tiso szlo-
vák miniszterelnök, titkára kíséretében autóba 
szállt és elhajtatott Komáromból. 

A tárgyalások megszakadására gondollak, 
amikor kiderült, hogy a szlovák miniszterel-
nök Pozsonvba utazott, ahol fontos bclpoli-

cheni találkozója alkalmából, ez a négy ál-
lamférfiú a következő nyilatkozatot állította 
ki: 

„A négy hatalom kormáhyfői kijelentik, 
hogy a csehszlovák, lengyel és magyar ki-
sebbség problémája, amennyiben három hó-
napon belül az érdekelt kormányok közti 
megállapodás utján nem rendeztetik, a négy 
hatalom itt jelenlevő kormányfői további 
összejövetelének tárgya lesz." 

lősséget, amelyet a csehszlovákok sok ve-
szélyt rejtegető politikája okozhat. 

A csehszlovák kormány kizárólag hatalmi 
szempontokra építette fel állásfoglalását, 
amit bizonyítanak azok, hogy a tervezett de-
mobilizációt nem hajtották végre, hanem a 
mobilizált hadsereggel akartak a magyar 
kormányra nyomást gyakorolni. 

A döntés nem huzöcitó el 
három hónapig! 

A csehszlovák küldöttség még arra sem 
adott módot, hogy részletes tárgyalásokba 
lehessen bocsátkozni. A magyar kormány 
most, hogy a csehszlovák magatartás meg-
hiúsította a megegyezést, a négyhatalmi 
egyezményhez fordul abban a reményben, 
ahogyan Münchenben meg tudták akadá-
lyozni a háborút, ugy módját ejtik annak is, 
hogy a Duna medencének ebben a részében 
is biztosítva legyen a béke. 

Természetcsen 

a döntés nem húzható el három hó-
napig, 

mivel az izgalom ez alatt is csak nóttön nő 

és csak a gyors és igazságos megoldás vet-

het véget a csehszlovákiai magyar nemzeti-

ség szenvedéseinek. 

Éjszakai minisztertanács 

A Budapesti Tudósító irja: A magyar kor-

mány tagjai éjjel fel I I órakor miniszterta-

nácsra ültek össze. 

tikai tánácskozáson kellett résztvennie. 
Tiso távozása tuán folytatták a tanácsko-

zást, amelybe sürün bevonták a magyar és a 
csehszlovák szakértőket. A delegátusok beha-
tóan tanulmányozták azokat a térképeket, 
amelyeken az u j határok vannak feltüntetve. 

A cseh ellenjavaslat 
Háromnegyed 11 órakor, alig háromnegyed 

órával a tanácskozások megkezdése után, iz-
galom keletkezett; kinyílt a közgyűlési terem 
ajtaja és azon kipirult arccal megjelentek a 
magyar és a csehszlovák delegáció tagjai. A 
titkár lerohant a vármegyeháza elé és intéz-
kedett, hogy a magyar delegáció autói áll-
janak elő. 

Mindenki azt hitte, hogy a tárgyalások meg-
szakadtak, de Kolozsváry-Borcsa Mihály, a 
miniszterelnökségi sajtóosztály vezetője, kö-
zölte, hogy a tárgyalások nem szakadtak meg, 
csupán a csehszlovák ellenjavaslat áttanul-
mányozása céljából merült fel szüksége an-
nak, hogy a tanácskozásokat félbeszakítsák és 
este fi órakor folytassák. 

Fél 12 órakor Kánya Kálmán, gróf Teleki 
Pál és Andorka Rezső vezérkari ezredes el-
távozott a hajóról, atuó'a ült és elhajtatott. 
Budapestre utazlak, hogy személyesen 'épje-
nck érintkezési"; Imrcdy Béla miniszterel-
nökkel. 

lotába. 
A cseh delegáció a délelőtti együttes ülé-

sen véglegesen átnyújtotta ellenjavaslatát és 
előterjesztette azt a térképet is, amely az ál-
tala elképzelt u j határvonalat tünteti fel. 

A cseh javaslat jelenlegi formá-
jában Magyarország számára tel-

jességgel elfogadhatatlan. 
A cseh küldöttség ugyan a teljesen magyar-
lakta területek egyrészét már hajlandó áten-
gedni, azonban 

czidőszerint még ragaszkodik va- . 
lamennyi nagyobb magyar város 

birtoklásához. 
A magyar álláspontot a cseh ellenjaval-

lattal szemben Teleki Pál gróf fejtette ki a 
delegátusok délelőtti ülésén. Rámutatott arra, 
hogy a csehek ellcnjavaslala nem egyedül 
mérvadó néprajzi szempontok szerint készült, 
hanem különböző szempontokat, a néprajzi, 
gazdasági, közlekedési és harcászati szempon-
tokat a cseh erdekek szerint kombinálták. 

Ismét Komáromban 
Komarom, október 13. K á n y a Ká lmán 

külügyminiszter és T e l e k i Pál gróf vallas-
és közoktatásügyi miniszter este G órakor 
gépkocsin visszaérkeztek Komáromba. A h® 
jóhidon az esztergomi Szent Antal gimná-
zium társas gépkocsin Komáromba jött 
vendékeinek sorfala köszöntötte a miniszte-
reket nagy éljenzésscl és zászlólobogtutdssal, 

A lengyel-magyar front 
Varsó, október 13. A Curjer Porany ezeket 

irja: Bizonyos francia lapok Lengyelország 
és Magyarország törekvéseit ugy tekintik,* 
mint egy németellenes blokk előkészítésének 
jeleit. Ugy tekintik az Erdős Kárpátoknak 
Magyarországhoz való visszacsatolását, mir,t 
németellenes törekvés megnyilatkozását, 
Eféle elgondolás nyilvánvalóan nem volna 
összeegyeztethető a lengyel külpolitika kiiiD-
duló pontjával cs irányelveivel, nem magya-
rázható mással, mint Franciaország közmon-
dásos tájékozatlanságéval Európa e részi-
nek problémáiról. 

A Gazette Polsca írja: Lengyelország Ma-
gyarországnak jogos néprajzi követelései 
iránti magatartása ismert. A magyar követe-
léseknek, amelyek az önrendelkezés érvé-
nyesítésére irányulnak, azzal az eredménnyel 
kell járnia, hogy Ruszinszkót visszaadják 
Magyarországnak. Ez a megoldás, amelyet 
a földrajztudomány diktál, egyedüli, amely 
igazságos, bölcs, észszerű és logikus. Német-
ország megígérte Magyarországnak követelé-
sei támogatásút cs nem tudunk semmiféle 
hivatalos német kijelentésről, amely arra 
mutatna, hogy n német államférfiak kivonnálc 
magukat az általuk vállalt kötelezettségek-
ből. 

A felvidéki magyarság 
deklarációja 

Komárom, október 13. A két delegáció 
ülése előtt a felvidéki magyar nemzeti ta-
nács nevében J a r o s s Andor, E s t e r h á -
z y János gróf, S z i 1 a s s i Béla cs V o z ú r y 
Aladár átadták T i s o József szlovák minisz-
terelnöknek, mint a csehszlovák delegáció 
elnökének az alábbi szöveget, 

„A csehszlovák-magyar tárgyaló bizottság 
csehszlovák delegációja Nagyméltóságú el-
nökének Komárom. Tekintettel arra, hogy a 
folyamatban levő csehszlovák-magyar tár-
gyalásokon a köztársaságot külön a szlovák 
nemzet delegátusai cs külön a ruszin nem-
zet delegátusai képviselik, a tárgyalás anya-
gát pedig a magyarlakta terület képezi, vi-
szont a magyarság képviselői október 7-én 
félreértést kizáró módon kinyilvánították, 
hogy a magyarlakta területek Magyarország-
hoz kivannak csatlakozni. Az ügy erdeké-
ben szükségesnek tartjuk, hogy a tárgyalóbi-
zottság a Magyar Nemzeti Tanács delegátu-
saival kiegészíttessék és a müncheni egyez-
mény alapján a csehországi magyar nemzeti 
csoport is elvitathatatlan érdekeit képvisel-
hesse. E kívánságunkról egyidejűleg értesít-
jük a magyar kormány delegációját is." 

Kánya és Teleki a miniszterelnöknél 
Teleki Pál gróf egynegyed 2 órakor érke- | ba. Az újságírók kérdésére válaszolva kije-

zett meg a miniszterelnöki palotába. A kul- , lentette, hogy nern tehet nyilatkozatot. 
tuSzmim-zier hatalmas iratcsoniókat és tér- Fél 2 órakor Kánya Kálmán küliigyminisz-
képekel \ill a miniszterelnök dolgozószobája- | ter is megérkezett a miniszterelnökségi pa-

Keskeny sáv városok nélkül. . . 

Az ötödik nap 
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Nem lesz népszavazás a szudétavidéken 
Berlin, október 13. Csütörtökön délután 

összeült a szudétanémet kérdés rendezésére 
alakult nemzetközi bizottság, amely megál-
lapította, hogy a Németországhoz csatolan-
dó szudétanémet területek határának végle-
ges megállapítása a bizottság által október 
5-én megállapított határvonal alapján törté-
nik, még pedig oly esetleges változtatások-
kal, amelyeket a bizottság a müncheni egyez-
mény hatodik szakasza alapján indítványoz-
hat. 

Ilyen körülmények között a nemzetközi 

bizottság cgylíangulag elhatározta, hogy el-
tekintenek a népszavazástól. A bizottság tu-
domásul vette a német és csehszlovák kor-
mánynak azt a megegyezését, hogy a hatá-
rok kiigazítását és végleges megállapítását 
az előbb emiitett vonal alapján, azonnal meg-
kezdik. 

Tudomásul vette továbbá a müncKeni 
egyezmény hetedik szakaszában tervbe vett 
ncmet-csehszlovák bizottság megalakulását, 
amely az optálási jog gyakorlását rendezi. 

A cseh külügyminiszter Berlinben 
Berlin, október 13. R i b b e n t r o p kül-

ügyminiszter csütörtökön déli 12 órakor fo-
gadta C h w a l k o v s z k y cseh külügymi-
nisztert, a függőben levő ncmet-csehszlovák 
kérdések megbeszélése céljából. A megbe-
szélés délután 1 órakor ért véget, este hir 
szerint a cseh külügyminiszter Berchtcsga-
denbe utazik. 

Berlin, október 13. Hivatalos körök a leg-
szigorúbban titokban tartják, bogy mi volt 
Ribbentrop külügyminiszter és Chwalkovszky 
külügyminiszter megbeszélésének tárgya. 
Diplomáciai körökben nem hagyják figyel-
men kivül, hogy Csehszlovákia külügymi-
nisztere most első izben látogatott cl a né-
met fővárosba. 

Terrorcselekmények 
Vásárosnameny, október 13. Á csehszlo-

vák batár mentén annyi a katonaság, ameny-
nyire eddig példa nem volt. Bár szigorú az 
ellenőrzés, naponta ujabb és ujabb menekü-
lők érkeznek magyar területre, mert a ruszin 
területen nemcsak vagyonukat, de életüket 
sem látják biztosítottnak. 

A határontuli viszonyokról ujabb részlete-
ket beszélnek el a menekülők. Beregszászon 
állandóan csendőrjárőrök cirkálnak az uccá-
kon és puskatussal verik szét az embereket, 
ha ketten-hárman beszélgetnek. A lakosság 
hangulata a végsőkig feszült. 

A magyar katonákat mindenütt leszerelték, 
de még nem engedték szabadon. Beregszász 
a megszállás képét mutatja; páncélkocsik cs 

tankok járnak a kihalt uccákon. A magyar és 
ruszin lakosság bámulatos összetartással és 
fegyelemmel várja az események fejlődését-
A karhatalom terrorisztikusan viselkedik. 
Beregszászon gépfegyverekkel vették körül 
a magyar egyesületek helyiségeit, több ma-
gyar fiatalembert bevittek a csendőrségre és 
súlyosan bántalmazták őket. Terrorcselek-
ményekről feljebb eső részekről is érkeztek 
jelentések. 

Ostromállapot! 
Sátoraljaújhely, október T3. A szlovák tar-

tományelnök ostromállapotot rendelt cl n 
Iaborczi, terebesi, nugykaposi, nagymihályi 
és mezőlaborci járás területein. 

Mozgalom indult Szegeden 
a visszacsatolandó Felvidék 
ínségeseinek felsegitésére 

Imecs főispán felhívása a szegedi társadalomhoz — Az első 
pénz- és íermészeibeni adományok — 7 ezer zászló 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Sok hír-
adás számolt bo a Felvidék visszacsatolásának 
első tényei óta arról, hogy ugy a mozgósított cseh 
katonaság, mint különösen a „rend fenntartását" 
végző felfegyverzett cseh csapatok tatárpusztitást 
vittek végbe a határokhoz közcleső magyar fel-
vidéki területeken. Kifosztottak falvakat, majoro-
kat rekvirálás ürügyével, az ellenszegülőket bán-
talmazták. Elhordták learatott gabonát, szarvas-
marhát, lovat, baromfit, letarolták a még lábon 
volt kukoricát és kiszedették és elvitték a krump-
lit és egyéb véleményt is szerlc mindenfelé. 

BELVÁROSI MOZI Mától hétfőig 

A nemzetközi filmgyártás diadala f 

Hazatere* 
Suderminn vilúghirü regénye, főszereplők : 

ZARAH LEANDER, IIÖRDIGEU PÁL, HEIN-

RICH GEORG 5, 7, 9 
K o r z ó M o z i 

Mától keddig! Metró-film! 

Uj bálványok 
Férfia kharca az elemekkel. Győztesé az asz-
szony. — CLARK GABLE, MYRNA LOY, 
SPENCER TRACY. Fél 5, 7, 9 óra 

"A szerencsétlen kiszolgáltatott nép kifosztot-
tan a legnagyobb nyomor elébe néz. Az anyaor-
szágnak kell már jóelöro felkészülni arra, hogy nz 
útesatolás sorrendjében azonnal segítséget nyújt-
hasson a luisz évet megszenvedett felvidéki ma-
gyarságnak. 

Országos mozgalom keletkezett a társadal-
mi élet minden rétegében arra, hogy 

pénz- és természetbeni adomúnyo. 
kat gyűjtsenek, amiből a visszacsa-
tolásra került vidékek ínségeseit 

azonnal megsegíthessék. 
Ez a mozgalom ma Szegeden is zászlót bon-
tott, az élre vitéz I m e c s György dr. főis-
pán, illetve mint a szegedi MANSz elnöknő-
je, a főispánná állott. 

A mozgalom bevezetéseként 

„Felvidéki inségakció" 
cimen bankfolyószámlát nyitott a főispáni 
hivatal és felhívással fordul a főispán Sze-
ged egész társadalmához, rétegekre és elosz-
tódásokra való tekintet nélkül, felszólit min-
denkit hazafias kötelcsségteliesitésre. Ugyan-
akkor felhívással fordul a MANSz nevében 
vitéz dr. I m e c s Györgyné főispánné is 
Szeged társadalmához azzal, hogy nem rom-
landó élelmiszert és ruhaneműt adományoz-
zon minél nagyobb kvantumban az átkerülő 
Felvidék Ínségesei szúrnám. 

Osztály-
sorsjegyek 

a mosl következő 

I. osztályra 
nagy számvólaszlékban kap-
hatók 

Neu Ernő banküzlet 
Széchenyi tér 6. 

A pénzadományok a főispáni hivatal ci-
rnére,, illetve a „Felvidéki inségakció" fo-
lyószámlára fizetendők be, az élelmiszereket 
és ruhaneműt pedig a szegedi MANSz-hoz 
kell elküldeni. A felvidéki inségakció min-
den adományát, pénzbeli és tárgyit egyaránt 
a főispán és a MANSz a napi sajtóban felso-
rolással fogja nyugtázni. 

Az első adományok már be is fu-
tottak. 

Dr. M a t u s o v i c s Tibor főispáni titkár 
tiz pengőt fizetett be a gyűjtés alapra, a 
Szegedi M á v Nyugdijasok, Nyugbéresek éa 
Kegydijasok Egyesülete 2 0 pengőt küldött a 
mozgalom céljaira. De szinte egyidőben ve-
tette meg a tárgyi gyűjtés alapját H o f f -
m a n n Ferenc Ujszeged-marostői faiskola-
kertész is, aki 5 0 0 darab gyümölcsfát aján-
lott fel a következő levélben: 

„Méltóságos és Nemzetes vitéz dr. imecsfal-
vi Imecs György urnák, Szeged sz. kir. város 
főispánja. Végigküzdve a világháborút, ezt 
kövelőleg elszenvedve az idegen megszállással 
ert súlyos csapásokat, fokozottan átérzem, 
mit szenvedtek eddig és mit szenvednek még 
ma is felvidéki magyar testvéreink. Kifosztva, 
elszegényedve fog kelleni életüket újra kez-
deni. Az uj életkezdéshez én is hozzá kívánok 
járulni szerény adományommal és ezennel 500 
darab gyümölcsfát ajánlok fel a felvidéki ma-
gyar gazdák közötti szétosztásra. Mély tiszte-
lettel kérve Méltóságodat, kegyeskedjék ezen 
elhatározásomat a földművelésügyi kormány 
tudomására adni azzal, bogy rendelkezzék a 
felajánlott mennyiség felett tetszés szerinti 
időben cs módon. Amennyiben a helyzet meg-
engedi, akár még ezevben, ha nem volna le-
hetséges, ugy a jövő évben. 

Méltóságod szives fáradozását megköszön-
ve, maradtam hazafias tisztelettel igaz hive: 

üoffmann Ferenc, 
Ujszeged-marostői faiskola 

\ gazdasága. 

Turay Ida 
Erdélyi 
Mici 
Páger 

Rafnay 
Vizváry 
tgrv 
Gózon 
Juhász 
Pelheő 
Simon 
Zsuzsa 

Harmónia 
film 

Péntek Rézi pémckiői 
Premier ma! Széchenyi Mozi 
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Husz éves j ub i l eumi ciklusát kezdi 

most ősszel 

o Szeded! r i l h o rmon i kns Egyesület 
Megalakul a Filharmónia Barátainak Társasága — Az uj 

szezon műsora 

(A Déliragyarország munkatársától.) A Sze-
gedi Filharmonikus Egyesület gazdag múltja egész 
tekintélyével idén ér fennállásának huszadik év-
fordulójához.. A jubileumi szezont öt hangver-
sennyel fogja megünnepelni, közöttük bemutatkozó 
hangversenyt ad Budapesten, a Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében. A tevékeny szezon elindí-
tása előtt társaduimi mozgalmat kezdeményez a 
Filharmónia arra, hogy az ország valamennyi 
ilyen intézménye köré megalakitott Barátok Tár-
saságát Szegeden is megszervezzék. 

A jubileumi Siezon egy Beethoven-ciklus Je-
gyében fog állni. A szegedi négy koneerten két 
vendéget is a pódiumra állítanak és pedig a 
Filharmonikus Egyesület közvetlen meghívására 
jön a oikágóí filharmonikusok karnagya, Benjá-
min© G r o s s b a y n , aki Szegeden dirigál először 
és ulána szerepel Budapesten. A másik vendég 
F a r a g ó György, a Zeneművészeti Főiskola mű-
vésztanára lesz. Az első koneert Beethoven Vil i . 
Szimfóniájával indul decemberben, első előadás-

ban boz közönség elé egy Biodemnith-müvet és 
még két kisebb zenekari kompozícióval kerekíti 
ki a mijsort. Az utána következő második hang-
veisenyt a csikágói Benjamino Grossbayn dirigál-
j i , aki Beetboveu IV. szimfóniájával kezdi műso-
rát, a továbbiakban pedig kizárólag régebbi és 
modern amerikai szerzők kompozíciójával fog sze-
repelni. Harmadiknak a Budapesti Hangverseny-
zenekar vendégkojicertje következik nagy műsor-
ral. Ezt a hangversenyt és a két másik szegedit 
az egyesület fiatal karnagya, F r i c s a y Ferenc 
dirigálja. A negyedik zenekari koncert alkalmá-
val valószínűleg me"lstrx»B't a tavalyi nagy pro-
dukciót. Beethoven IX. szimfóniájának előadásá-
val, szó van arról is, hogy az Eroica kerül eset-
leg előadásra. Végül, minden valószínűség szerint 
februárban sor kerül a budapesti jubileumi és 
egyben bemutatkozó hangversenyre, amelynek mű-
sora: Brahms-IIavdn Variációk, L i s z t Les Prc-
ludcs. Beethoven V. szimfóniája. 

(A Dcluisgynrnrszág munkatársától.) Novem-
ber 1-én hatályba lép a kereskedelmi miniszter 
34 joo—1938. Fa. számú rendelete a nyilt árusítási 
üzletekben (boltokban), valamint az azokkal kap-
csolatos irodai és raktárhelyiségekben foglalkoz-
tatott alkalmazottak munkaidejének szabályozásá-
ról. A rendelet u nyilt árusitási üzletekben (bol-
tokban), valamint az azokhoz tartozó irodai és 
raktárhelyiségek foglalkoztatott összes alkalma-
zottakra (tisztviselők, krreskedősegédek, keres-
kcdőlanoncok, a tisztogatási, a küldönc és a fel-
ügyeleti szolgálatot ellátó egyének, kifutók, bo'li 
szolgák, kocsisok, gépkocsivezetők, kocsikísérők, 
árukísérők, stb) terjed ki, kivéve azokat, akik 
í. vésető állást töltenek be, 2. akik nyilt árusitási 
üzletet vezotnek, 3. akiknek évi javadalmazása a 
üOOO pengőt meghaladja, 4. akiket a munkaadó a 
telephelyen kívül eső egy. vagy több községben, 
vagy városban, mint utazókat, ügynököket, üzlet-
szerzőket, revizorokat, helyi képviselőket, vagy 
pénz beszedőket alkalmaz, 5. azokat a tisztviselő-
ket, akiknek közreműködése nélkül az árusítás za-
vartalanul nem folytathaló. A munkaadó család-
tagjai — n házastárs és a gyermekek kivételével 
— a többi ulk ílmazoltal azonos elbírálás alá es-
nek. 

Az alkalmazottak munkaideje a törvénybatósá. 
gí jogu és megyei városokban a kizárólag, vagy 
túlnyomórészt élelmiszert árusitó üzletekben hu-
szonnégy óra alatt fiz óránál és hetenkint hatvan 
óránál, egyéb üzletekben huszonnégy óra alatt 
kilenc óránál és hetenkint ötvennégy óránál, nagv-
és kisközségekben az összes üzletekben huszon-
négy óra alatt tiz óránál és hetenkint hatvan órá-
nál hosszabb nem lehet. A munkaidőt a zárórán 
lul legfeljebb egy negyedórával meg szabad hosz-
szabbitanl Ha az alkalmazóit munkaideje a hél-

Dfóbél 
CSEMEGEÁRU, mogyoróbél, mazsola a legol-
csóbb nagybani áron vásárolható 

Csikósnál, 
TISZA LAJOS KORIT 53. Viszonteladóknak nagy 
árengedmény. 201 

Szinházjegyelőjegyzés 
q D é l i w f l g y f l r o r s g á g « j c f l y i r o d á b f l n , 
gBHBBqqqHHBBnHBHBBaHnDBOnHBHBnB 

November 1-én életbelép 
a kereskedelmi alkalmazottak 

uj munkaideje ] 
I nek egy, vagy több köznapján a rendeletben meg-
1 állapított napi munkaidőnél rövidebb, a munka-

adó ugyanannak, vagy a következő hétnek egy, 
vagy több köznapján az elmaradt munkaórák 
pótlását kívánhatja. A felemelt munkaidő azon-
ban ezekben az esetekben sem terjedhet napi ti-
zenkét órán tul. 

Az üzlet nyitvatartásánuk egész ideje alatt s 
a zárórán tul egy negyedóráig foglalkoztathatók 
az alkalmazottak az alkalmi (idényvégi, stb.) ki-
árusításoknak a kereskedelmi és iparkamara ál-
tal megállapított tartama alatt, továbbá a kará-
csonyt megelőző tizennégy napon, vagy ehelyett 
december hónapban a munkaadó által szabadon 
választott s az iparhatóságnak előzetesen beje-
lentett tizennégy napon, végül országos vásár 
napján és a zárórának hatósági rendelkezéssel 
meghosszabbítása esetében. 

A munkaadó az elkerülhetetlenül szükséges 
mértékben meghosszabbíthatja a munkaidőt erő-
h a t a l o m . vagv e l em i c s a p á s e l h á r í t á s a , nyers-

anyagnak, egész, vagy félgyártmánynak romlás-
tól megóvása, üzemi gépnek és berendezésnek 
sürgősen szükséges megjavítása. leltár elkészíté-
se és hatosáéi rendelkezés folytán szükségessé 
vált sürgős munka elvégzése érdekében. Rendkí-
vüli munkatorlódás esetében egv naptári évben 
legfeljebb husz napon naponkint legfeljebb két 
órával ugyancsak meghosszabbítható a munkaidő. 
A munkaidő meghosszabbítását 24 óra alatt az 
elsőfokú inarbalóságnak bc kell jelenteni és in-
dokolni kell. 

\ heti munkaidőn tul végzett munkát túlmun-
kának ke'l tekinteni s az a rendes munkaidőre eső 
javadalmazásnál leenláhb 85 százalékkal maca. 
sahban dija/andó, kivéve, ha a munkaadó az al-
kalmazottnak évenkint legalább egv havi ület-
ménvének megfelelő remuneráriót fizet. 

Az alkalmaz.ottnak munkaközben pihenésre és 
étkezésre, ha a munkaidő 8 óránál hosszabb, de 
9 órát meg nem halad letralább félórai, 9 óránál 
hosszabb munkaidő esetében lecaláhb egy órai 
munkaközi szünetet kell adni. A rendelet rendel-
kezéseinek be nem tartása kihágásnak minősül és 
büntetés alá esik. 

fltEofeiszólamlási 
tárgyalások 

A szegedi I. számú bizottság 

október 15-én 
a következő tételeket tárgyalja: 

Csöke Mihályné Székely-sor 10, Grosszcrt Al-
bertué Csongrádi-sugárut 14, ökrös József Dugo-
nics-ucca 9, őzv. Scheuer Móroé Margit-urca 16, 
Rossmann Magda Kárász-ucca 8, Franki Lili Ru-
dolf-tér 5, Kovács József Középkikőtő-sor 5, Ke-
nyeres Izsó Oroszlán-ucca 4, Molnár Antal Somo-
gyi-ucca 16, Fonyó István Kölcsey-ucca 4, dr. Gel-
lért Gyuláné Jókai-ucca 5, Szalai Alfréd Felsőti-
szapari 1, ifjabb Szemmári György Kossuth Lajos-
sugárut 19, Bodnár Zsigmond Puskás-ucca 1b, Ko-
pasz Dezső Római-körut 12, Kern Lajos Sz.appa-
nos-uoea 2, Kovács István Mnros-ucca 14, Lavner 
Gv. Ferenc Kálmán-ucca 2b, Tornai Mihálv T-ech-
ner-lér 14, Sipos Islván Maros-xicca 43a, Ribizsár 
Gyula Szent György-ucca 8, Papp Nándor Párisi-
körut 20. Drdög János Szent István-tér 10, Palcsó 
Béla Vidra-uccu 3, Szabó Mihály Fodor-ucca 32. 

8 fisai foaház után 
felmentés 

A lábla ítélete dr. Hoffmann Ferenc iz-
gatási ügyében. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A'a 
Egyesült Keresztény Párt január 30-án gyű-
lést tartott az Aigner-telepen. A gyűlés szó-
noka dr. Hoffmann Ferenc volt. Beszédéből az 
ügyészség több részt inkriminált, mert a vád 
szerint a kijelentések kimerítik az osztályéi-
leni izgatás bűntettének kritériumát. A tör-
vényszéken dr. Hoffmann azzal védekezett, 
hogv beszédét nem helyesen jegyezte a de-
tektív, mert ha az inkriminált kijelentéseket 
mondotta volna, a hatósági biztos minden 
bizonnval megvonta volna tőle a szót. A tőr-
vényszék a bizonyilási eljárás után vétséggé 
minősitette a vádat és dr. Hoffmannt nyolc-
napi fogházra ítélte, azonban az itélel végre-
hajtását háromévi próbaidőre felfüggesztette. 

Az ügyvéd megfellebbezte az itélefrl és a 
szegedi tábla Curry-tanáesa elrendelte a bi-
zonvitási eljárás kiegészitéset. Csülörlölcörí 
hirdetlek Ítéletet az ügvben, a tábla dr. Hoff-
mann Ferencet felmentette a vád alól. Az in-
dokolás szerint nem merült fel adat arra néz-
ve, bogy Hoffmann politikailag mcgbizhalal-
lnti lrnne. Az itélet nem jogerős. 

fcis^ 

GS<?\ 
UUEOEZES ^ — 

KÖRÖSI GÉZA 
Mérey u. 9b. Telelőn : 19—57 

z o m d n e e d w es na z 

(artasi cikkek 

1 sgolcsóbban Száll'ÓltáS, 

Síóohenyt tór. <Városi bórliAzi 
Márkás im tO lo l l ak . 
ceava r l ronok lesne-
(ryobb válanztékb-n, minden 
árkategóriában y f r f t 

Renoeunf I f é f f n y l 

z o m d n e e d w es na z 

(artasi cikkek 

1 sgolcsóbban Száll'ÓltáS, 

Síóohenyt tór. <Városi bórliAzi 
Márkás im tO lo l l ak . 
ceava r l ronok lesne-
(ryobb válanztékb-n, minden 
árkategóriában y f r f t 

Renoeunf I f é f f n y l 

Hirdessen 
a Kis Hirdeiésen 

H Ö 7 Ö Ü 

Befőttes Üveg, porcel lán, l om tneedány , 
d f t z t ' rgvak . háztartási cikkek 

ban 
Tisza La jos kOtu l 38. sz. 

l i vege z é s t 

képkeretezést 
legolcsóbban 

Takács j o z s e i uegez 
Károlyi tjeea 2. Talefon 18— 58 

[mérge 
loosolA gum i t öm lő a pi-
ros esikkal évtizedes ta-
r>asz1alatok.slap'án készül 
kapható RUH VILMOS 
cégnél, Mikszáth K. ucca 
9. (Paprikapiao sarok) 

Leírás, másolás, 
softszorosllás 
olcsón, gyorsan, pooto*aa 

Wlrth és Rengeynél , 
Széchenyi tér 5. 
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s-j Imccs főispán felhívása a hadgyakor- ^ 
latra bevonultak segélyjogosultjaihoz." Vitéz 
I m e c s György főispán fontos lelkiismereti 
ügynek nyilvánította a hadgyakorlatra behi-
vottak segélyjogosultjainak igénymegállapitási 
sürgősségét és a segélyek haladéktalan fo-
lyósítását. Ezért ilyen értelemben járt el a 
városi népjóléti ügyosztályán, mint ahol a 
segélyigénylők jogosultságát vizsgálják ki. 
Egyben felhívja azokat a segélyigénylőket, 
akiknek ügyintézése bármi okból késne, hogy 
panaszaikkal személyesen keressék fel hiva-
talában, bármely nap délelőtt a hivatalos 
órák alatt, hogy a főispán rövidúton intéz-
kedhessék az elintézés dolgában. 

Csckcv professzor előadásai a budapesti 
szabadegyetemen. A budapesti ' Pázmány 
Péter-tudományegyetem és a Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága közös rendezéséhen a 
szabadegyetemi előadások során szerepel dr. 
C s c k c v István szegedi egyetemi tanár, a 
jog- és államtudományi kar dékán ja, öt más-
fél órás előadást tart szomhatonkint este fél 
7-tő! 8-ig az egyetem bölcsészeti karán Észt-
országról. Csekcy professzor előadásait 15-én 
este kezdi öreg, a néprokonsági napon, amikor 
Észtországban, Finnországban és Magyarorszá-
gon ünnepélyeket rendeznek a nemzelrokon-
sági eszme ápolására. 

T e l e v a n a város, 
szerencsés emberekkel, akik 

P E T 5-n é I nyertek 
— • I 

— A szegedi felsőipariskolán faipari tagozat 
felállítását kéri a kamara. Ismeretes, hogy a 
szegedi állami faipari szakisko' i ebben az 
évben megszűnt. Az iskola működési ideje 
alatti évtizedekben az asztalos és famegmun-
káló ipar színvonala Szegeden és a kamara-
kerületi városokban igen magas fokra jutott, 
amelv az .iparosság gazdasági helyzete terén 
is éreztette jótékony hatását. Ezeknek a ta-
pasztalatoknak alapján az érdekeltség jfjgos 
aggodalommal tekint a jövő iparosgeneráció 
kiképzése és szakmabeli továbbképzése elé. A 
szegedi kereskedelmi és iparkamara a faipari 
szakiskola megszüntetése folytán azt kérte a 
vallás- és kSzoklatásügvi minisztertől, hogv 
a szegedi felsőipariskolában létesítsen faipari 
tagozatot. Ennek a tagozatnak a felállítása 
annál inkább biztositható volna, mert a 
felsőipariskola régi épülete, amelv most nincs 
elfoglalva, a faipari tagozat céljaira minden 
tekintetben megfelelő. A kamara felterjeszté-
sében foglaltak támogatására az iparügyi mi-
nisztert is felkérte, aki most válaszában kö-
zölte. hogv a kérelem érdekében pártoló át-
iratot intézett a kultuszminiszterhez. 

{Kötöttáruban legnagyobb 
választók, cgósx finomban Is 

\ a tctyércég táblás 

Borosnál 
— Berecz János emléke. A Mensa Arademi-

fa Publica igazgatóságához, özvegy Gölz lg-
nátzné. sz. Berecz Mária és Berecz Róbert, az 
elhunyt dr. Berecz János egyetemi tanár test-
vérei 500 pengőt juttattak el azzal a kéréssel, 
hogy az összeget az igazgatóság legjobb be-
'átása szerint használja fel a menza támoga-
tására szoruló egyetemi hallgatók segélyezé-
sére. 

— Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egye-
sülete vasárnap délelőtt fél 12 órakor saját 
helyiségében a magyar Felvidék visszacsato-
lásáért ünnepélyes taggyűlést tart, amelyre a 
tagokat ezúton is meghívja. 

— Az iitő életmód következtében jelentkező ba-
joknál, különösen renyhe bélmüködésnél, arany-
eres bántalm;iknát és emésztési zavaroknál, reg-
gelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes 
..Ferenc József" kcscrüvizzel igen jó eredménye-
ket lehet elcrni. Kérdezze meg orvosát. 

•— A szegedi kamara üdvözlete a minisz-
terelnökhöz. Vitéz I m r é d y Béla miniszter-
elnök rádióbeszéde alkalmából a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamara az alábbi táviratban 
üdvözölte a miniszterelnököt: „Nagyméltóságú 
Imrédy Béla miniszterelnök urnák Budapest. 
Nemzetünk történelmi jelentőségű napjaiban 
Nagyinéltóságod és munkatársai hatalmas 
erőfeszítéseinél teljes egyetakarással és ren-
díthetetlen bizalommal állunk. Kerületünk 
gazdasági életének minden tényezője, iparo-
sok és kereskedők egységes lélekkel sorakoz-
nak Nagyméllóságod mögé. hogy n magyar 
feltámadást diadalra vigyük. Szegcdi kereske-
delmi és iparkamara." 

Doktorráavatás. B a r t a Istvánt Ur. 
Barta Dezső fiát — ma délben avatják az ál-
lamtudományok doktorává a szegedi Ferenc 
József tudományegyetemen. 

— Ingyencukor-akció az anvák és csecse-
mők részére. A belügyminiszter értesiteltc dr. 
vitéz I m c c s György főispánt, hogv az októ-
ber 1-től december 31-ig terjedő időszakra a 
terhes anyák részére engedélyezett cukor 
mennyiségen felül 650 kiló, a 2—3 éves gyer-
mekek részére pedig 250 kiló ingyencukrot 
bocsátott a város rendelkezésére. 

— Elfogott betörő. Az elmúlt héten betörők 
járlak Komlósi Dezső kereskedő ujszegedi 
lakásán. A rendőrség a betörés két tettesét. 
Makra Jánost és Ferencet elfogta, a harma-
dik tettes. Bernáth István közbon katonai szol-
gálatol tcljesitclt. Bernáthot nem bocsátották 
el, a rendőrség emberei akkor fogták ph ami-
kor kilépett a kaszárnya kapuján. Beismerte, 
hogy a Makra-fivérekkel résztvett a betörés-
ben. Átadták az ügyészségnek. 

QuAa * Pdrf&k&m 
[jffCCex^. trUfrOJy cüái 

70 év ufón 
Ráncos arcú, összetöpörödött emberke állí-

tott be csütörtökön este a Déluiagyarország 
szerkesztőségébe. Szerényen megállt az ajtó-
ban, nagysokára csöndcsen megszólalt: 

— Hát nem ismernek meg az urak. . . CD 
vagyok az öreg Patkó, aki annyiszor kiszol-
gáltam az urakat, később pedig Icsegitettcia 
a kabátjukat még u nagyságos Kasa ur idejé-
ben . . . 

Emlékezünk, — az öreg Patkó: „a Lajos 
bácsi", aki pár év előtt még olyan fürgén 
mozgott, hogy ncni lehetett megelőzni a kabát-
le vevésben. 

— Nagyon öreg vagyok már kérem — mon-
dotta alig hallhatóan —, a 82. évemet tapo-
som, 70 évig dolgoztam egyhuzamban, most 
már nem liirom tovább; megrokkantani . . . 
A Maros-ucca 22. szám alatti házban egy kis 
szobácskában I ikom feleségemmel és még a 
lakbért sem tudom kifizetni . . 5 

— Az a kérésem — folytatta —, legyenek 
segítségemre azok az urak, akiket olyan hosz-
szu ideig kiszolgáltam és azok a kollégák, 
•akik még dolgozni tudnak . . . Tudom, hogy 
jók az emberek, hiszen akkor olyan kedvesek 
voltak hozzám . . . /* 

Illedelmesen köszönt és "olyan halkan, aho-
gyan jött, kifordult az ajtón és hazacsoszo-
gott hitestársához. Várja a jó emberek se-
gítségét. 

H u n o á r i a b a n 
szálkamenies 
PÚN TY 

— A szombati vásár. A Szeged területén 
fellépett száj- és körömfájás miatt az októ-
beri vásárra hasilott körmű állatokat (ser-
tés, szarvasmarha, juh, kecske) felhajtani 
nem szabad. Az október 15-i, szombati ser-
tésvásár teljesen elmarad, október 16-án, 
vasárnap pedig csupán lóvásár cs kirakodó-
vásár lesz. 

— Októberi gyorsirási és gépirási tanfolya-
mokra beiratkozás szakiskolában (Honvéd-tér 4) 

Minden sorsjátékban n a g y 
•lyeremények p e f ő - n é i 

— Légoltalmi hirek. A Légoltalmi Liga I. 
belvárosi körzetének parancsnoksága felkéri 

a háztulajdonosokat, hogy bejelentéseiket 
szóval, vagv küldönc utján közöljék és a ho-
mokdrágitók elleni panaszokkal forduljanak 
a rendőrséghez. — A második tanfolyam csü-
törtökön kezdődött és 17-ig tart a körzet 
Széchenyi-tér 19. számú házban lévő előadó-
termében. A légoltalmi parancsnoki tan-
anyagból október 18., 21., 25. és 28-án külön-
külön előadások lesznek. Szombat délután 
összejönnek a nőegylctck elnökségei és vá-
lasztmányi tagjai a parancsnokság előadó-
termében. hogy megbeszéljék a légoltalmi 
gyermekvédelmet. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél« 
Titán 5 órakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt 
10 érakor Vasárnap reggel istentisztelet 6 c.ras 
kor. KÖZ I I ipokon reggel fél 7 és délután 5 órakor, 

— Leesett a motorkerékpárról. Sulvns sze-
rencsétlenség történt csütörtök délelőtt Kis-
telek határában. A nemzetközi uton motor-
kerékpáron rolrogott Á r v a István földmives. 
A hátsó ülésen ült 19 éves felesége- Az asz-
szonv a vasúti sorompé> előtt elvesztette n í 
egyensúlyt és lezuhant a gépről. Koponya-
alapi törést és súlyos agyrázkódást szenve-
dett. A mentők vettek ápolás alá és miután! 
bekötözték sérüléseit, beszállitolták a köz-
kórházba. 

— Hétnyolcaclos seal bunda 150 P, Chyper és 
Rőder inaeskabunda P 180.— Illau, Kelemen u. 5. 

— Novellás kötetnyi elbeszélést, novellát ad -aj 
számában a Színházi Élet. A kibővilett terjedelmit 
lapba "Szép Ernő, Bethlen Margit grófnő, Lányi 
Viktor, Babay József, Ilatvuny Lili bárónő, stb., 
irt cikket. 

HOLNAP 
kezdődik az uj osztály-

sorsjáték I. húzása. 

Ne feledkezzék meg 
ha van sorsjegye azt 
megújítani, ha nincs, 

ugy megvenni 

Petii Ernő Bankház 
iőórusitóná?, 

Szeged Széchenyi-tér 2a 
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a zsír ára 
Budapest, október 13. Az őrellenőrzés or-

uzúgos kormánybiztosu nz utóbbi napokban 
tárgyalásokat folytatott o budapesti mészá-
ros és hentesek ipartestületével fehéráruk 
iiányárainak megállúpitásáról. A tárgyalás 
eredményeként az ipartestület a kormány-
biztos hozzájárulásával október 13-tól kezd-
ve kicsinybeni árusításra u következő árakat 
állapitolta meg: zsir 1.70, báj 1.70, szalonna 
1.04. 

—oO°— 

Innitzer bíboros örizete 
Bécs, október 13. A MTI jelenti: A Times 

jelentette Bécsből, hogy Innitzer bíborost 
palotájában fogva tartják. 

Jól értesült helyről közlik, hogy a Times-
nek ez n hiro nem felel meg a valóságnak. 
Az igazság az, hogy a bíboros tekintettel nz 
ellene megnyilvánuló népfelháboroddsru, sze-
mélyes védelmet kért. Kívánságára állítottak 
fe| egy őrséget a palota előtt. Arról, hogy 
Berlinbe szándékozik utazni, semmit sem 
tudnak. 

—OQO-

— Országos vásár Hódmezővásárhelyen. Hód-
mezővásárhely polgármesteri hivatalának értesí-
tése szerint az országos vásár október 21—22. 
napjain fog mogtnrtatni és pedig első napon az 
állatvásár, második napon a kirakodóvásár. Az 
iparosok helyfoglalása és a kirakodás reggel 6 
órakor kezdődik. Helykijelölés csütörtökön dél-
után 3 órától 5 óráig a helyszínen fog eszközöl-
tetni. Ugv az iparosok, mint a kereskedők ipariga-
znlvánvaikaf kötelesek magukkal hozni és a vá-
sárrendezőknek n helyigénylésénél és -az árusítás 
megkezdésekor kívánatra felmutatni tartoznak. 
'Aki ipuriguzolvánv nélkül árul, azt a vásárból ki-
tiltják. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
r» Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kováes, 
.! késes és köszörűs, 3 asztalos, 3 kádár, 4 bog-
nár, 8 konfekciós és nagymunkás szabó, 4 női 
konfekció szabó, 3 uri és hölgyíodrász. 1 magyar 
szűcs, 1 gazdasági mindenes, 2 kifutófiu, 1 tanuló 
festék üzletbe (3—4 középiskolát végzett havi 20 
pengő kezdő),• r>. ügynök facsemetékhez. Nők: 

hölgy fodrásznő, 2 női konfekció varráshoz kézi-
lány, 2 kifutóleány. 

— A tiszai hajóforgalom. Budapestről je-
lentik: A MFTR közli, hogy nz utnzóközön-
ég körében megnyilvánult kivánatoknak 

nfrgfclelően a személv hajójáratot Szolnok— 
Csongrád és Szeeecl között a további intéz-
kedésig október 16-án tul továbbra is fenn-
tartja; 

FILM 
Péntek Rézi 

(Snjtóhcinutató n Széchenyi Moziban) 

Csütörtökön fejezte he jól sikerült szegedi sze-
ri p'ését a „Borcsa Amerikában" cimü film, pén-
tektől a legújabb magyar filmet fogják a Széchenyi 
Moziban forgatni. Az uj magyar film: Péntek 
I'ézi, Török Bezső kedves, szentimentális regényé-
ből késziilt. A regényt kissó átfésülte V a j d a 
László rendező, de a lényeg, n bájos mese az ár-
v íhúzi kislányról és n csapodár „egészségügyi 
főtanácsos úrról", nem vesztett semmit kedvessé-
géből és érdekességéből. Uj rendezői elgondoláso-
kat láttunk, amelyek előnyére szolgáltak az uj 
magyar filmnek. Egy pillanatra sem tűnik el a 
mosoly a néző arcáról. Minden jelenet szívderí-
tőén kedves, hiszen n magyar filtnszinészgáe.ia 
legjobb figurái vonulnak fel. Péntek Bézit T u -
r a y Ida alakítja, u tőle megszokott friss kedves-
véggel. P á g c r Antul most is művészetének és 
humorának legjavát adja. kitűnő figurát nlikit 
G á z o n Gyula az inas szerepében, V i z v á r y 
M; riska mint árvaházi igazgatónő Karakterisz-
tikus sz/ rcne van J ti h ás z Jánosnak, B a j n a v 
Gábornak, M e d g y a s z a y Vilmának. Az uj ma-
gyar film elindult a siker felé. 

_ jszmStázá 
n í ü v é r z c r • 

H E T I M Ű S O R : 
Péntek: A bolond. Páratlan bérlet. 
Szombat délután: Sárgnpitykcs közlegény. Fil-

léres helyárak. 
Szombat este: Legyen ugy, mint régen volt. 

Operettbemutató. Premicrbcrlct. 
Vasárnap délután: Legyen ugy, miut régen 

volt. Bendcs helyárak, délutáni bérlet. 
Vasárnap este: Legyen ugy, miut régen volt. 

Páratlan bérlet. 
Minden este és vasárnap délután: Legyen ugy, 

mint régen volt. 
Kedd délután: Asszonyok. Filléres hclyáruk-

kal. 
Csütörtök délután: Csárdáskirálynő. Filléres 

hclvárukkal 
—oOo— 

szezonnyilés a színházban 
(Első előadás: A bolond) 

A szinház felvirágozva, friss reményekkel és 
uj ambíciókkal várta a kapunyitást, amikor csü-
törtök este több, mint öthónapos szünet után meg-
kezdődött az uj szezon. Hogy a szinház milyen hi-
vatást tölt be (vagy kellene betöltenie), nem is 
szükséges ilyenkor évről-évre hangoztatni. Ma-
gyarul szólni, művészi eszközökkel, több művelő-
désért, szélesebb haladásért: ma még jobban való 
és még kötelezőbb clhivatás. És hogy minden 
muló filléres divaton, olcsó eszközökön tul ma 
is eleven vonzással hat az élő magyar szó szín-
pada; lelkesen bizonyitotla a megnyitó este, ami-
kor 0 2 utolsó helyig szorongásig megtelt a szín-
ház nézőterc. 

Az ünnepélyes megnyitóra a szinház a század 
elején oly fényes pályát hirdető régi magyar dal-
játékot. „A l»olond"-ot, Rákosi Jenő és Szaba-
dos Béla alkotását választolta. A tény talán az 
uj szezon szándékait és célkitűzéseit hirdette. — 
hinni szeretnők, hogy nem csupán a megnyitó elő-
adáson tért vissza a szinház a szinpad eredeti hi-
vatásához: a szó és a zene, a gondolat és a 
szellem, a tisztult szinpadmüvészet hirdetéséhez. 
— „A bolond" egy elmúlt kor nemes slilusát és 
hitlel teli eszméit idézi, ha tempója és eszközei 
ma már olykor magukon is viselik a vérben és 
könnyben elmúlt négy évtized változásait. Az erő-
teljes mese és a pompásán cpitett finálék, a zen-
gő ka,-ok azonban ma is eleven erővel, sok szin-
padi fordulaft.il hatnak. 

Az előadás mindenképen szolgálni igyekezett a 
kapunyitás diszcsségét. Az uj társulatban sok ré-
gi ismerőst köszöntött kedvvel a nézőtér; elsősor-
ban a töretlen csengő hanggal éneklő, most is ki-
lünő P a t k ó s Irmát, — a Szegedre visszatért 
J u r i k Icát és a kis szeleburdi J u r i k Julcsit, 
a kcdélvben és ábrázolásban megvesztegetöen 
kedves V e s z é l y Pált, a függöny clőlti barito-
nistából bonvivánná avanzsált fiatal S z a l m a 
Sándort, Szilágyi Esztert. Juhászt. Földest, Misánt 
és nem utolsósorban a kitűnő Beek Miklós karna-
gyot. Az uj ismerősök között friss ifiusággal de-
bütált J a t z k ó Cia, F ö 1 d c s s y Géza, akinek' 
kétségtelen kcncsségeit bizonnyal nem zenes da-
rabban is fogjuk konstatálni, valamint T a m á s 
BenŐ, S z o k o l v Gyula és a többiek. A telt né-
nőlcr különösen a második felvonás után hosz-
s/au és melegen tapsolta a társulatot cs oz elő-
adást. ' 

A szezonnyitás nz obligát tablóval és jelenet-
tel kezdődött: a társulat biyen bemutatkozott, 
Sziklai igazgató idézte az időket és köszöntötte a 
közönséget, S z a b ó István nedig hatásos verset 
szavalt. A szezon megkezdődött. Friss remények-
kel várjuk — a színpadot és az eredményeket. 

fv. gy.J 

A sz ínház i iroda hlrel 
Felviliíir/.ó Iimsorkánnlíknt és megismétlődő 

ünneplésekkel ölelte magához a közönség tegnap 
este a megnvitő előadáson a szinház uj társula-
tát, amelv ötbónapi szünet után óira megkezdte 
nfnion Tolarlnlpnak a mntfv.ar kultúra szolgálóié-

nak teljesítését. A bolond cimü kitűnő magyar 
operett szépségei nagy hatást váltottak ki a néző-
teret zsúfolásig megtöltő közönségből. A bolond 
ma este is műsoron van. 

A ma esti előadásra a Kulturközpout pengői 
érvényesek. 

„Legyen ugy, mint régen volt", A társulat tcl-
jesen felkészülve várja a holnap esti első pre-
miért. Irredenta darab soha ncin volt aktuáli-
sabb, mint most. Olyan darab ez, amelyet min-
denkinek meg kell nézni. A Legyen ugy, mint ré-
gen volt főszerepeit az uj társulat legjobbjai ját-
szák. Az újdonság tiz napig minden este és va-
sárnap délután is színre kerül. 

Az első vigjátékpremier 24-én, hétfőn lesz, 
amikor Csathó Kálmán „Fűszer és csemege" clmá 
rendkívül nagysikerű müve kerül szinre a dráma-
cgyii.ltes bemutatkozásával. 

Holnap délután filléres előadás keretében a 
Sárgapitykés közlegény van műsoron, kedden pe-
dig ugyancsak filléres helyárakkal az „Asszo-
nyok" cimü vígjáték megy. 

— Ha gyomrát elrontotta, igyék azonnal egy 
pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, 
mert ez az emésztőcsalorna tartalmát gyorsan 
feloldja és biztosan levezeti, a bélmüködést el-
rendezi, az anyagcserét fokozza és friss közérze-
tet teremt. Kérdezze meg orvosát. 

MAKÓ X. 14. 
Csúffá tette a vetclytársnőjct: negyven pengő. 

Két palotai asszony állott egymással szemben a 
júrásbiicság előtt. M o l n á r Károlyné a vádlot-
tak padján, P ap Andrásné pedig mint sértett. A 
két asszony között vetélytársnői viszály dúlha-
tott, a vád szerint Molnár Károlyné egy -alkalom-
mal, amikor Pap Andrásnéval szembetalálkozott 
a csanádpalotai főuccán, azzal a kiáltással: „Most 
majd csúffá teszlek!" — nekirontott és egy bo-
rotvákéi-,se! arcán és karján összekaszabolta. Pip 
Andrásné a borotvavágás nyomait azóta viseli s 
ezért súlyos testi sértés cimén kapott mi a bíró-
ságtól elégtételt. A bíróság a megtartott tárgya-
ié^ alapján súlyos testi sértésben mondotta ki bű-
nösnek Molnár Károlynét és 10 napi fogházra át-
változtatható 40 pengő pénzbüntetésre itéltc. 

Tolvajnak vélték és összeverték az éjszakai 
galyszcdő öreget. S ü v e g József fercncszállási 
70 éves öregember augusztus hónapban egy éj-
szaka vasvillát véve vállára, elindult a Maros-
partra, liogy cgv kis tüzelőgalyat szedjen magá-
nak. Az öreg szemérmes szegény volt s ezért in-
dult éjszaka nz ingyen tüzelőért. Htja Szirovicza 
Mihály és Nagv János tanyája mellett vezetett el 
s a két gizila észreveltfc az éjszakában vasvillá-
val a vállán arrahaladö alakot. Azt hive, hogy az 
éjszakai vándor rosszban töri a fejét, megrohan-
ták és szóhoz sem engedve, ugy összeverték, bogy 
20 napon tul nyomta az ágyat. A járásbíróság Sü-
veg József panasza alapján annak idején bünte-
töparancosil 20—20 napi fogházra átváltoztatható 
40—40 pengő pénzbüntetést szabott ki a két brutá-
lis gazdára, akik a büntetőparancsnak ellcnt-
n.'ondlak és tárgyalást kértek. Mára tűzte ki a 
járásbíróság ez ügyben a tárgyalást, Ítélethoza-
talra nzonbin nem került sor, mert amikor a ta-
núvallomások elhangzottak, a két vádlott jónak 
látta visszavonni ellentmondását s igy a büntető-
parancs hatályba lépett. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek"': 
Katz Sándor Löwv Juliannával. Csorba .T:Vio* 
Orbán Máriával. Kocsis István Kun Erzsébettel, 
Győri Antal Süket Juliannával. 

21 nap egy kaszáért, özv. B a r a n v i Snndor-
iié feljelentést tett H a r c s á s János 25 éves Pajzs-
uccal napszámos ellen, aki a kertjéből cgv kaszát 
ellopott. A kasza nyelét Harcsás feltüzelte, vasát 
azonban a nála megjelent detektivnek1 átadta s igv 
az visszakerült a károsult tulajdonába. Az eljá-
rás lopás miatt azonban tovább folyt s ma tar-
tolta meg ez ügyben a tárgvalást a makói járás-
bíróság Harcsás János azzal védekezett, hoffv ré-
szeg volt. amikor hazamenet. Raranyiné. kertiében 
a Tára akasztott kaszát meglátta s a koritósen be-
r.vulva. elvitte. A bíróság fonás vétsége cimén, a 
többször büntetett előéletű vádlottat 21 napi fog-
házra és 3 évi hivatalvesztésre ítélte. 

Nemzeti-Szeged FC vasárnap délutáni mérkőzésére feqvek 20 száza-
lékos elővételi kedvezménnyel szombat este 7 
óráiq a D é l m a q y a r o r s z á g feciyirodában 
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Harangozó a center, 
Lukács a jobbösszekötő 

a Nemzeti ellen 
A sportbizottság összeállította a Szeged FC vasárnapi csapatát 

A Szeged FC-t — mint jelentettük — nem ér-
te váratlanul >a vasárnapi bajnoki forduló kitű-
zése, mégis szerette volna a napot csapatának 
ujabb alapokon való előkészítésére felhasználni. 
Különböző elgondolásai vannak a vezetőségnek, 
.weket a Móraváros ellen tervezett barátságos 
mérkőzésen kipróbálhatta volna, igy azonban nem 
bocsátkozhat kísérletezésekbe. Éppen ezért ter-
mészetesnek látszott, hogy a rendelkezésre álló 
jálékosanyagból azokat a játékosokat fogja sze-
repeltetni, akik eddig is komoly erősséget jelen-
tettek. Szó volt és van is arról, hogy egy cen-
tert szerződtet a Szeged FC. Csütörtökön komo-
lyan tárgyaltak arról sportkörökben, hogy az 
egyik szegedi centert szeretné megszerezni a li-
gacsapat. A vezetőség egyelőre semmit nem hoz 
nyilvánosságra, hir szerint azonban arról a já-
tékosról van szó, akit már többizben meg akart 
szerezni a Szeged FC. 

Mindenesetre jót jött volna a Szeged FC-nek 
tgy gólratörő és erélyes center, a vezetőség azon-
ban reméli, hogy a Nemzeti ellen ugy is meg le-
het oldani a problémát, hogy Harangozó ismét 
elfoglalja régi helyét. Nem volna soha baj Ha-
rangozó centerjálékával, ha mellette két erőteljes 
összekötő futballozna. 

A Nemzeti optimiszlikusan néz a Szeged FC 
elleni játék elé. Érdekessége volt a tegnapi tré-
ningnek, hogy közel egy óra hosszat próbálták a 
belsők — a kiszőkést. Ebben a legjobb eredményt 

Pálya érto el, aki minden esetben gólba lőtte a 
labdát. Jó lesz vigyázni erre a játékosra . . , 

A Szeged FC sportbizottsága tegnap este ülést 
tartott és összeállította a vasárnapi csapatot. Azt 
a tervet, hogy Bertók legyen a center, már a 
tréning után elvetették, Ilesscr Tibor tréner azt 
javasolta, Harangozó játszék centert, a jobböíz-
szekötö Lukács legyen a Nemzeti ellen, egyébként 
a debreceni együttes szerepeljen. Javasolta a tré-
ner azt is, hogy ha Riesz egészséges, ö játszik 
a balhátvéd helyén, Kovácsot azonban minden kö-
rülmények között készenlétben kell tartani cs 
ezért Szegedre kell rendelni. 

A sporlbizotlság magáévá tette a tréner előter-
jesztését, eszerint vasárnap a Nemzeti cllan ez •) 
szegedi csapat fog játszani: 

Tóth—Szójka, Riesz (Kovács)—Marosi, Baróli, 
Bertók—Bognár, Lukács, Harangozó, Szllassy, 
Nagy. 

A vasárnapi mérkőzés délután 3 órakor kezdő-
dik a Vasutas-stadionban. Érdeklődésre tarthat 
számot az előjáték, a Vasutas—KEAC találkozó, 
amely a szegedi alosztály derbije lesz. Ez a 
meccs 1 órakor kezdődik. 

* 

A Szeged FC—Nemzeti ligabajnoki mérkőzés 
és a KEAC—Vasutas amatörderbi jegyeit 20 szá-
zalékos elővételi kedvezménnyel szombat este 7 
óráig árusítja a Dcluiagyarország jegyirodája. 

i M l o n sasheoiii Gábor 
rövid- és divafáruházában, KigiKMi. 4. (MII „Bagoliiuír"). 

Raktáron tart nöi és férfi fehérneműt, 
nyakkendőt, .GEVI" és egyéb márkás 
harisnyát, paszőmányárut és minden más 

divatcikket nagy választékban. O'.osó, 
versenyképes árakon árusít! 

Nem változtat a SzAK 
a Pereces ellen 

A szegedi csapat bejelentette igényét a 
Nemzeti ligának 

A SzAK, amely az NBB-küzdelmck során va-
sárnap Szegeden a Perecesj TK-val méri össze 
erejét, csütörtökön délután kiadós kétkapustré-
ninget tartott az ujszegedi sporttelepen. A tréning 
után összeült a SzAK futballszakosztálya és Prá-
gay Fernc előterjesztése alapján összeállította a 
PTK elleni csapatot. Az intéző közölte a szak-
osztállyal, hogy a Földesi-iigy még mindig nin-
csen elintézve, ezért nincsen más megoldás, mint-
hogy a DMAVAG ellen szereplő csapat vegye fel 
a küzdelmet a PTK-val szemben: 

Bokor—Polyák II., Rózsa—Bartha, Ilajdu, Iler-
telendy—Sajtos, Solt, Solymár, Albert, Török. 

A szakosztályi ülésen ezután szóbakerült a Sze-
ged FC—Nemzeti mérkőzés ügye. Prágay Ferenc 
közölte, hogy a Nemzeti ligának bejelentette »z 
egyesület kártérítési igényét a liga végrehajtó bi-
zottságának augusztus 16-i határozata alapján. 

A szakosztály tagjai természetesen kíváncsiak 
vcltik a perecesiek képességeire. Erről azonban 
senki nem tudott pontos felvilágosítást adni, mert 
a PTK-val a SzAK még soha nem találkozott. 
Eddigi eredményei alapján komoly csapat és az 
úgynevezett modern és kemény játékot kultiváló 
együtteseit sorába tartozik. 

A délután egynegyed 4 órakor kezdődő játék 
előtt, egynegyed 2 órakor az SzTK—Sylvánia 
amatőr-bajnoki meccset rendezik meg az ujszege-
di sporttelepen. Ez a játék a harmadik hetyet 
van hivatva eldönteni a szegedi alosztályban. 

A Szeged FC két év után 
megkapta a Crisanáfó! a pénzét 
D'Albcrto — Szegedre költözik, Bereczct 
kiadták a Szürketöxinak — A szegcdi klub 
hozzájárult a Horthy Miklós-repülöalaphoz 

Nagy érdeklődéssel kisért választmányi ülést 
tartott tegnap este a Szeged FC a Hungária-szál-
ló sakktermeben dr. Ilcdry Miklós elnöklésével. 
Az elnöki megnyitó után Halmán József intéző és 
Weisz Sándor főpénzláros terjesztette elő jelenté-
sét, majd Veszíts Endre főtitkár bejelentései kö-
vetkeztek. A főtitkár a választmányi tagok nagy 
megelégedésére bejelentette, hogy a nagyváradi 
C'risanától a klub megkapta a közel 2000 pengős 
követelését, amely két éven át foglalkoztatta a 
szövetségeket. 

A főtitkár ezután a nagy port felvert D'Al-
bei to-ügyi öl szólt. Közölte, hogy a Nemzeti liga 
egyesbirója a Szeged FC-t háromhónapi fizetés 
teljesítésére kötelezte a jálékossal szemben, -a ve-
zetőség azonban másképen határozott és miután 
az egyesbiró a klub játékosának nyilvánította 

D'Albertot, a játékos, szerződésének lejártáig, 

februárig Szegeden fog tartózkodni és természe-

tesen rendelkezésére áll a csapatnak. 

A választmány egyhangúlag hozzájárult a veze-
tőségnek ahhoz az intézkedéséhez, amely szerint 
Bereczet kiadta a Szürketaxinak. A Szeged FG 
volt futballistája ugyanis nyugdijas állást kapott 
Eudapesteu és a Szeged FC nem akart akadályo-
kat gördíteni a sport terén való érvchyesülésének 
sem. 

Egyhangú lelkesedéssel vette tudomásul a vá-
lasztmány, hogy a Szeged FC is hozzájárul a 
Horthy Miklós repiilöalaphoz. Ennek az ügynek 
az elintézését a klub gazdasági bizottságára bizta. 

Ördög — ismét 
a Szeged FC-ben 

Csütörtökön a késő esti órákban érdekes 
szerződtetés történt a Szeged FC-nél. Marko-
vics Szilárd ügyvezető-elnök hosszas tárgya-
lások után megegyezett v. ördög Lászlóval, a 
klub volt középcsatárával. Ez azt jelenti, 
hogy a közel két év óta húzódó iigy lekerült a 
napirendről és a futballista fogja egyelőre 
isméi irányítani a szegedi együttes támadó-
sorát. Tavaly — mint ismeretes — differen-
ciák lámadlak a futballista és a Szeged FC 
között. Az ügyet a klub a Nemzeti liga egyes-
birója elé vitte, aki a futballistái egyoldalii 
szerződésbontással sújtotta, vagyis a játékos 
két évig nem lehetett volna más egyesület 
tagja a Szeged FC hozzájárulása nélkül. Te-
kintetlel aria, hogy az ügyet békésen elintéz-
ték, ezt bejelentették a Nemzeti ligának és az 
egyoldalú szerződésbontás hatályát vesztei le. 

—oOo— 

Biró, Lázár, dr. Sárosi és Z&engeilér tagja; 

lett annak a tizenhattagu keretnek, amelyből 

angolok elleti játszó kontinens válogatott kikerül. 

Budapesten biztosra veszik, hogy mind a négy; 

magyar játékos helyet kap a csapatban. 

Súlyos ítéletek a Nemzeti ligában. Tegnap sú-
lyos ítéleteket hoztak a Nemzeti ligában a fe-
gyelmezetlen futballistákkal szemben. Eddig a ki-
állított játékosok rendszerint kisebb pénzbírság-
gal „megúszták" az ügyet, tegnap azonban a ren-
delkezésre álló legszigorúbb szabályokat alkal-
mazták a meccsekről kizártakkal szentben. A fe-
gyelmi egyesbiró előtt az Újpest és a Ferencvá-
ros játékosai állottak. Vinczct (Újpest), Sárosí 
III-at (Ferencváros) 2 hetro tiltották cl a nyil-
vános szerepléstől cs 50 pengő pénzbírsággal súj-
tották. Szűcs (Újpest) 1 hétig nem futballozhat ésl 
50 pengő pénzbírságot tartozik fizetni. A fokoza-
tos felelősség alapján a Ferencvárost és nz Új-
pestet 50—50 pengő pénzbírság megfizetésére Kö-
telezték. Az ügy előzményei a Ferencváros—Új-
pest mérkőzésre nyúlnak vissza, amikor Yinczo 
belerúgott Sárosi ITT.-ba, aki az inzultusért elég-
tételt vett. Szűcs pedig megsértette a játékveze-
tőt. 

Csecsemőcikkek 
Üvegre húzható lulizó —.14 
Bakalit lulizó —18 
Csecsemő kötött sapka —.18 
Csecsemő elüke gumiból —.20 
Linóleum csecsemő előke —.38 
Gumi pelenka —24 
Gumi fodros nadrág l-es —38 
Soxlet üveg 150 gramos —.32 
Fodros recés gumi nadrág l-es —.58 
Csecsemő kötött kabátocska sapkával —.88 
Csecsemő fehér ing > _ —.98 
Vállpántos csecsemő ing ' —88 
Gyapjú horgolt fülvedös sapka f —98 
Gyapjú horgolt cica sapka —98 
Barna bőr biztonsági öv —93 
Kötött fehér mackó nadrág P 1.08 
Szines hímzett csecsemő ing P 118 
Kötött színes mackó nadrág 
Gyapjú horgolt főkötő P L48 
Gyermek flanell takaró 
Kötött mackó ruhácska P 9.93 
Hosszúkás pólyapárna " P 3 23 

P • 
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dpréhimáctésak 
Budapesti értéktőzsde zárlat. Csendes forga-

lommal, gyengébb irányzattal nyitott a tőzsde, a 
holnapi rendezési nappal k apcsolatos lebonyolilá-
snk minit kezdetben túlsúlyban volt az árukínálat 
is a vezető" értekek kivétel nélkül árveszteséggel 
indultak. Később a Rima, Sulgó, Bauxit részvé- I 
r\ek fedező vásárlások nyomán megjavitoltúk ár-
folyamukat, viszont u Kőszén, a Magyar Cukor, 
'I rust és Ganz részvények, további árvesztesége-
ket szenvedtek. Zárlat előtt nz eladások ismét 
megélénkültek, az irányzat a piac egész terűle-
ién ellanyhnll. I.csengetéskor kerültek jegyzésre 
n napi legalacsonyabb árfolyamok. Magyar Nem-
zeti iiank . Magyar Általános Kőszén 325, Egye-
sült Izzó —, Szegedi kenderfonógyár —, Ganz 
22.10. 

Zürichi deviznzárlat. Páris 1t.<i05. London 20.91, 
Ncwvork 441.05, Brüsszel 71.00, Milánó 23.225. Am-
szterdam 230.66. Berlin 170.75. Szófia 5.40. Prága 
15.125, Varsó 83, Belgrád 10, Athén 3.95, Bukarest 
3 25. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font 10 10—10 30, belga 57.50-5810, 
eseli korona 5 50—10 00, dán kor. 72.55—73 35. d'-nár 
715-7.70, dollár 33980- 343.80. francia fr. 8.80-
9 20, kanadai dollár 332.00—337.00. hollandi forint 
184.85. 180.85. lengyel zlotv 00.00 01.40. den 3.00 -
3 45, Icya 300-3 00. lira 16 90-17.90 (500 és 1030 
lírás bankjegvek' kivételével), német márka . 
norvég korona 80.90-,21.85, svéd kor. 83.00 83.90, 
sváiei frank 77.00-77 90. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con jól tarlotl volt az irányzat, a fehérmegyei bu-
ra kissé emelkedett, a többi buzafnjta változatlan 
maradt. A rozs 10—15, a zab 5, a tengeri 10 fil-
lérrel javult. A határidős üzletben barátságos 
irányzat mellett n rozs 12, a tengeri 22 fillérrel 
drágább. 

Csikágól terménytőzsde. zárlat. Buza szilárd. 
Dcc. ,05 rgvnvolcad—egynegyed, máj. 66.25—o:?y-
fivolcad. jut. 65 háromnyolcad. Tengeri tartott. 
Dcc. 14.5, máj. 17 hétnyolcad, jul. 49 háromnyolcad. 
Rozs tartott. Dec. 43 cgynyolcad, máj. 41 cgynyol 
pad. 

Budapesti terniénvtőzsde hivatni"* 
Buza tisznridéki. 77 kg-os 20 45—20.00. 78 kg-os 
20 05- 20.80, 79 kg-os 20.85—21.00, 80 kg-os 2o 95 
21 10, felsőtiszai, dunántuti, dunatiszai 77 kg-os 
20.15- 20.55, 78 kg-os 20.65- 20.75. 79 kg-os 20.95-
- 20.95, 80 kg-os 20.95—2105. Rozs pestvidéki 15.25 
-15.35. takarmányárpa I. 18.36—18.50, sörárna I. 
21.00 -21.75, zab I. 18.90-19.10, tengert 17.70-
17.85. 

RÁDIÓ 
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Állandó leadások Budapestről hélköznnnakoD. 
8.46: Torna. 7.20: Étrend. 10: Uirek. 12: Déli ha. 
i ingszó, Időjárás jelent és. 12.40: llirelí. 13 20: Idő-
jelzés, időjárásjelcntés 14.40: llirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelcntés. 

BUDAPE°7 I. 

12.06: ÍUick zongorakísérettel. 13.30: A rádió 
s/utouzcnekara. 16.15: Diákfélóra. 17: Cigányzene. 
17.26: Sportközlemények. 18: Magyar mecénások. 
Előadás. 10.15: llirek. 19.15: A gretna-greeni ko-
vács. Kelolvasás. 20.15: Hanglemezek. 21.15: lli-
rek, időjárásjelentés. 21.40: Opeíuházi zenekar. 22 
óra 40: Olasznyelvü előadás. 23.10: Jazzbármus. 

• BUDAPEST II. 
IS; flrgedü zongorakísérettel IX. 15: Gyorsirn-

tanfolyam. 19.15: Gizella királyné passaui sír-
emléke. Felolvasás. 20: llirek. 20.25: Cigányzene. 
21.36: Időjárásjelcntés. 

KÜLFÖLD 

Bécs. 22.30: Könnyű és tánczene dalokkal. 
Berlin. 20.10: Nagy rádiózenekar. Boroszló. 
20.15: Verdi: Aida, opera. Bukarest. 1010: 
Wagner: Trisztán és Izolda. Droitwich. 21.15: 
Tánczene. Hamburg. 19: Dalos, zenés, tréfás 
est. Lipcse. 20.10: Klasszikus operett részletek. 
London Reg. 23.25: Tánczene. Milánó. 19.30: 
Könnyű zene. Radio Paris. 23.30: Orosz d>l-
trmezeU.. Róma. 22: Rádiózenekar. Stuttgart. 
21: Régi táncok és dalok. Varsó. 21 15: Fil-
harmonikusok. 

Bor, rum, likífr. 
konyak szeszárij 

I cgo l csóbb 

Schworcznáf, 
Dugonics tér 3. 

Tűzharcos bajtár-
saknak kihordásnál 

az előirt árakból 
5 % kedvezmény 

Két egvmásbinyiló — 
nfngnsfaldsznilcs búto-
rozott szoba hosszabb 
idő óta ügyvédi iroda, 
nov. l-re kiadó. Belvá-
ros szivében jeligére. 

Teljesen különbejáratu 
lnitorozolt szobát kc-

'resek — Október 15 rc 
jeligére. 

KLAUZÁL TÉR 
TI emelet 

ÖTSZÖRAS HALLOS 
LAKAS KIADÓ. 

Száriz, nagyobb rak-
tárhelyiséget keresek 

kövezett uceában. Aján-
latokat méret és ár-
megadásával. Élelmi-

szer jeligére a kiadóba. 

v f c rm t f f i ^ t t f t f 

fU' 
Szabósegédeket és ké-
zilányokat keres Du-
gonics tér 2, I. 5. 
Jómegjelcnésii leány — 
pén z I á r osnőnek ajánl-
kozik. Iskolázott jel-
IGÉRE. 

Intelligens kiszolgáló-
leány ajánlkozik Jó-
megjelenésű j c I i gé re. 

Kaucióval rendelkező 
inlelligens, iöbb nyel-
vet beszélő nő bármily 
bizalmi állást vállal. 
Jelige: Önálló. 

Kifutólányt, varrólányt 
felveszünk, rádió és vil 
lány-szerelőt keresünk. 

Vőfé.lybolt, Klauzál tér 
9.sz. 

NÉMET NKVELÖNÖT 
FELVESZEK 

november l-re. Jó és 
hosszú bizonyítvá-

nyokkal rendelkezők 
küldjenek részletes 
ajánlatot ..Jó bánás-
mód" jeligére ezen lap 
kiadóhivatalába. 

ÜZLETI ÉLETET 
szerető • kereskedelmi 
érettségivel rendelkező 
keresztény fiatalember 
nagvvállalatnál elhe-
lyezést nyerhet. Aján-
latok „Szorgalmas" je-
ligére a kiadóba. 

UánlaAiAsi 
cűhaZmaiott 

10 pengő jutalmat adok 
ki nógvtigu családhoz, 
nem bejáró, állandó jól 
főző éves mindenest — 
ajánl, cimekct Minde-
nes fözönö jeligére ki-
adóba kérek. 

flDffi^verei 
Kályha, üzletbe is al-
kalmas eladó. Winter-
nilz, Széchenyi tér 8. 

Ebédlő és különféle bú-
torok elköltözés miatt 
jutányos áron eladók. 
Berzsenyi u. lb. föld-
szint 4. 

Fiókos sezlont keresek 
megvételre. Boldogasz-
szony sugárút 18, II. 
cm. 8 ajtó. 

Friss LIBAAl'ltóLÉK 
kilója 70 fillér. Zsír-
nak való, comb, és 
melle legolcsóbb napi 
árban kapható minden 
nap. Blnuné, Kelemen 
ucca 1. sz.ifm. 

Kecskék eladók vagy 
felesbe kiadók liáztu-
1 íjdonosnál. Zoltán uc-
ca tizenhét. 

Fgy négy méteres sá-
tor váza eladó, rőfös, 
rövidárus vagy cipész-
nek igen alkalmas. Pa-
csirta ucca 17. 

LIBA EGÉSZBEN 
és részben frissen kap-
ható. Zsir beöntést vál-
lalok. Fcucrné, Valé-
ria tér 15. 

TTii 

TÁRSAT 
keresek, aránylag kis 
tőkével, értékes gyári 
üzertihez. Ajánlatok — 
Komoly üzem jeligére a 
kiadóba kérek. 

Előrehaladott angolhoz 
társakat keresünk Fé-
nyesnénél, Tisza L. 31. 

RHEIMA, 
köszvény, csuz, ischias, izületi fájdalmait 

f j y ó g y l l l a s s a Budapesten a 

H U N G Á R I A F Ü R D Ő 
tlkoholos f ö r k ö l y l ü r d ő l é b e n . 

VII., Dohány u. 44. Orvosi felügyele t 

Jlcsó pausáló árak. Ellátás és szobákról 

gondoskodunk az épületboa levő 

C o n t i n e n í á l s z á l l ó b a n . 

Ismertetőt küldünk. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől, 
11933—938. I. 

Hirdetés 

Hnztclek belvárosi köz-
műhálózatban. délnyu-

gatra néző. tizennyolc 
méteres uccni fronttal, 
Berlini körút 32b. el-
adó. Biró Béla, Kele-
men ucca 8. 

OLCSÓ HAZAK: 
Mars téren emeletes 
ház nagy forgalmú koes 
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 P 
Kűbekiúzán 3.200 nm. 
gvüniölesös. négyszobás 
lakással, külön c.scléd-
lakás helonistálló. vé-
telhez 1000 P Tündér-
urában kéttelkes sarok 
ház husz százalékos jö-
vedelemmel. vételhez 
1 0í¥) P. Simon Zálog-
ház. Oroszlán ucca. ót 
pengőt kap gramon-
ként szinaranvra, 
hasonló nagv köl-
esönt mindenre, bár-
hollevő zálogtárgyát 

igv felemelem SIMON 
Zálogház, Oroszlán uc-
ca. 

ELADÓ 
uj adómentes liérhnz 
komfortos lakásokkal 8 
százalék tiszta bériöve-
lemmel. kerttel 32.000 
P Csnládi ház 6 szo-
bás. minden komforttal, 
kerttel Belváros leg 
szebb belvén 24.000 P. 
Családi ház (Boldogasz-
szonv sngácuti nagvál-
lomásnáP 3 likassal, 
nagv kerttel 12 000 P. 
Nagv választék alkal-
mi vételek Mé/erné 1'". 
M irodánál, Horthy M. 
u 2. (Kultúrpalotánál). 

vüiömm 
Szép. hamis házőrző 
kutyát ajándékba adok, 
csakis állatszerető, jó 
helyre. Hullám u. 1. 

a magántulajdonba® levő összes mének 
kötelező vizsgálatáról. 

Szeged sz. kir. város bel- és külterületén lakó 
méululujdouosok ménjeit a bizottság az alább fel-
soiVilt helyeken és időben vizsgálja felül: 

1938. cví november hó 2-án délelőtt 9 órakor 
Szeged-Felsőtanyán a községi biroi épület előtt. 

1938. cvi november hó 3-án délelőtt 9 órakor 
Szeged-Alsóközponton a fedeztetési állomásnál. 

1938. évi november hó 4-én délelőtt 9 órakor 
Szeged-Rókuson a volt fedeztetési állomás épülete 
előtt. 

1938. évi november hó 5-én délelőtt 9 órakor 
Csengéién a Várostanyáuál. 

Felhívom az érdekeit méntulajdonosokat, hogy 
a legutóbbi állatösszeirás alkalmával már tulaj-
donukban volt. vagy időközben vásárolt egy év-
nél idősebb ménjeiket kivétel nélkül, a fennt meg-
jelölt helyeken és időben, vizsgálatra vezessék elő 
annál is inkább, mert a mulasztók kihágást követ-
nek el és 160 pengőig terjedhető pénzbírsággal 
fognak sujfttni. 

Felhívom továbbá a méntulajdonosokat. Hogy 
köztenyésztésre szánt ménjükkel egyidejűleg, a 
tőle származó csikókat is vezessék fel a bizottság 
elé annak megállapítása végett, bogy milyen utó-
dok kerültek ki a köztenyésztésbe. A csikóikkal 
elővezetett mének az engedélyezésnél előnyben ré-
szesülnek azon ménekkel szemben, amelyeknek 
csikóit a tulajdonos nem vezette elő. 

Azon méntulaidonosok, akiknek ménje az állat-
összeirás óta elhullott, vagv azt időközben elad-
ták, kötelesek ezen körülményt a vizsgálat alkal-
mával elfogadható módon igazolni. 

A magántulajdonban levő mének" köztenyész-
tésre csak akkor használhatók fel. Ha azokat * 
bizottság a vizsgálat alkalmával köztenyésztésre 
megfelelőnek' minősiti s erről az állat tulaidonosá-
nak igazolványt ad kl. 

K. m. f. 
Dr. Pálfy József sk:.. polgármester ^ 

Felelős szerkesztő: JPASZTOR JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadötulaidonos Délmsgvarország 

Hírlap- és Nyomdavállalat Rt,-nál. Szeged. 
Felelős nyomdavezető: KLETN SÁNDOR. 

tiyugaoii. uiiHenűáqy. Horgászati Ciliitek 

csúnak-laharü sonyua 
V a r g a M l t i i á l y cégnél, Aradi-u. 4. 

Kemény tűzifa eladás' 
Mindenki beszerezheti tűzifa szükségletét a ll»z«t 
rakparton Stoíánia o'.ött, mig a kirakodás tart 

I. o. szil hasábSa P 4.20 q 
I. o. lölgy „ P 4.30 q 
lölgy-és szildorong P 4.— q 

lázhoz szállítva. Megrendelés a h a j ó n á l , vagy 

L I P P A Y I M R E ?e6ie.Uor*V7né4i. 


