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A jövő fjéíen:
Páris, október 15. A Journal római értesülése szerint a négyhatalmi értekezlet összehívása tekintetében Mussolini amellett döntött, hogy Olaszország a jövő hét elejére Velencébe, vagy Brioniba fogja összehívni a
négy nagyhutalom külügyminisztereit.
Ugy
látszik, hogy Lengyelország szintén kérte a
külügyminiszteri értekezleten való részvéte-

dlöníés
szélés után és a Darányi által kifejezésre juttatott óhajtásnak megfelelően nyomást gyakorolt a csehszlovák külügyminiszterre. U g y
látszik tehát, hogy a komáromi
tárgyalások
ismét m e g fognak indulni. Ha ez az utolsó
békítési kísérlet nem járna eredménnyel, akkor Magyarország ismét felvetné a négyhatalmi értekezlet tervét.

lét. A magyar követelések tárgyában Budapest és R ó m a között megegyezés jött létre:
Olaszország magáévá tette Magyarország felfogását.
A Matin római értesülése szerint a négy
nagyhatalom értekezletének tervét elejtettek.
Nyilvánvaló — irja a lap római tudósítója — ,
hogy Hitler Mussolinival folytatott megbe-

AZ EGYSÉGES NEMZET
9

;

N e m lehet semmi kétség: a magyar nemzetnek elszántságot
Ha a helyzet arra kényszeritette a magyar kormányt, h o g y
cs erőt kell mutatnia a számára visszatérő történeti időkben. Ezek
az értelem, a józanság, az ész, a történelem és a néprajzi
adatok
a történeti idők talán el sem multak m é g fejünk felől, amióta Szamellett pz e r ő j o g c i m é r e
is hivatkozzon,
akkor a nem/.et
rajevóban a gyilkos golyó elérte célját. A trianoni béke csak az
egységes, lélekben összeforrott
kívánsága fog ennek
első véres felvonását zárta le a történeti időknek, ami azóta elvinz elhatározásnak rezonanciát adni. S nem kételkedhetünk
abban,
harzott felettünk, ami azóta dübörgött végig az egész világon, nem . hogy sorsunk m ü n c h e n i uraira az egységes nemzet egységes állásvisszatérés volt a béke felé, hanem elmélyülése, kiteljesedése, ujabb
foglalása közömbös nem lesz. A z etnikai elv győzött Münchenben
lángbaborulása a pusztulásnak. A történeti idők eddig mindig csak
s miután m i n e m akarunk mást, csak azt, hogy ennek az elvnek
elvettek tőlünk, életeket, fiatalságot, magyar területet, a nemzet
gyakorlatf következményei a m&gyar— cseh határon is benlljanak,
testét, vagyonát, gazdagságát, hegyeit és vizeit követelték el tőlünk
nincs okunk, nincs jogunk a végső eredményben kételkedni.
a történeti idők. Most az első alkalom van arra, hogy a d j o n
is
M ü n c h e n b e n nem azt mondották,
hogy
azok helyébe, amit elvett. Most n e k ü n k van követelésünk a tarközlekedési
Utak
szabják
meg
az
országtozások és veszteségek hosszú sora után. S azt kell látnunk, hogy
határokat, hanem azt, hogy idegen
nép
amilyen könnyed mozdulattal, snejdig felelősségérzéssel, szemreznc maradjon idegen uralom alatt.
zenés nélkül vették el azt, amit elvettek, olyan köntörfalazó hosszadalmassággal, kibúvó töprengések között — tagadják meg azt, amit
Münchenben nem annak igazságát állapították meg, amivel a cseK
— pars pro toto — most visszakövetelünk.
kormány v é d e k e z i k , hanem azét, amivel mi k ö v e t e l ü n k .
Németország követelésével szemben nem emlegettek vasutvonalaA magyar nemzet hősies önfeláldozással kereste a béke útkat és stratégiai szempontokat, ne emlegessenek a mi követeléseját, de a legmeggyőződésesebb pacifizmus, a legelszántabb
békeinkkel szemben
sem.
S Németországról feltételezni sem lehet,
szeretet sem jelenthet gyöngeséget és meghátrálást akkor, amikor
hogy olyan védekezés jogosultságát ismerje el, amit, ha vele szemben nyilatKOzik meg, a legjogosultabb felháborodással utasított
a nemzetnek erőt és elszántságot kell mutatni. Ebben a kérdésben
volna vissza. N e m lehet kételkednünk abban sem, hogy Olaszornincs köztünk hitvitája se politikai meggyőződésnek, se világszemszág Mussolininak sokszor megnyilatkozó állásfoglalása
alapján n
léletnek. Ebben a kérdésben és ebben az elszántságban a
nemmaga
erejével
és
tekintélyével
mellénk
áll
s
hisszük,
mert
hinnünk
z e t e g y s é g e s , mintha egyetlen fő gondolkodna és egyetlen kar
kell
azt
is,
hogy
a
nyugati
demokráciák
nem
az
önrendelkezési
jog
cselekedne csuk. M a nincs egységespárti hazaszeretet és nincs szaellen, hanem nz önrendelkezési jog mellett fogják vótumukat
lebadságpárti nemzeti hűség, nincs kisgazdapárti elhatározottság és
adni.'
szociáldemokrata kötclességtudás,
Dc nem várhatunk m é g hónariokig. N e m lehet puskaporos
torony mellett hónapokig az elkeseredés máglyáit táplálni. Európáma pártok felett és osztályokon kiviil tanak le kell szerelni, de
I á Ik o z o 11 a n e m z e t abban az erőfen mi
követeléseink
teljesitése
nélkül
szítésben, amit a inai idők s a mai időknincs
béke
és
nincs
leszerelés.
nek kötelességei parancsolnak rá.
„ ,
És nincs senki, aki engedetlen akarna, vagy tudna lenni ezzel a paranccsal szemben.
A nemzet, ha kell katonai ruhába öltözik, a nemzet. Ka kell,
minden áldozatot, fáradtságot, lemondást és szenvedést vállal, de
nem engedi elszalasztani azt a történelmi alkalmat, ami
számára
igazságos és jogos követelései egy részének tcljesitését hozhatja
megAz. nem lehet, hogy más ors/ágok megkaphatták azt, ami őket etnikai jogcímen
megillette s mi ne jussunk ahhoz, ami a
mienk nemcsak az e t n i k a i ,
hanem a
t ö r t é n e l m i jogcímen is.
Amit ez a nemzet épített, alkotott, teremtett, magyar pénzzel, magyar munkával, azt most ne állítsák a magyar követelések érvénycsülésének útjába. Ha husz évvel ezelőtt nem volt fontos a közlekedés és. stratégia szempontja, amikor el kellett tőlünk v e n n i , akkor no legyen fontos akkor sem, amikor a d n i kell végre nekünk.
A rnagyar nemzet ősi jogainak most az egész világon
elismert s
Jogaiba visszaállított e l n i k a i e l v ad szárnyakat, a nemzet óm
jussának érvényesülése pjőtt nincs pihencs, nincs visszavonulás és
nincs nyugalom.

Nekünk most azért kell erőt mutatni, ózért kell fegyverbe
állni,
hogy a magyar követelések teljesitése után minél előbb leszerelhessünk.
A mi elszánt küzdelmünknek
két
célja
van: a Felvidék cs az európai béke.
Se kapzsiság, se rövidlátással megvert m o h ó s á g nem állhat útjába
erőnknek és igazságunknak; A m i ó t a van jog, azóta él az a jogszabály is, hogy a t o l v a j
nem
birtokolhat
el s e m m i t .
Husz évnek nem lehet igaza ezer esztendővel szemben, h u s z é v i
rabságnak
ezeréves
s z a b ad s á g g a 1 szemben.' A kormány eddig higgadtságot és fegyelmet parancsolt ránk, higgadtak
voltunk és fegyelmezettek. De ha a kormányzat azt kivánja tőlünk,
hogv most mutassuk meg az erőnket, meg fogjuk azt is mutatni
vonakodás nélkül a maga félelmetes méreteiben, elszánt, eltökélt
odaarjjásábon. Ha uira az lesz a sorsunk, hogy védjük az
európai
b é k é i eleget fogunk tenni újra végzetünk parancsának. De a F e l vidék visszacsatolása nélkül nincs
b é k e . A müncheni békemű csonka maradna a magyar Felvidék visszacsatolása
nélkül. Eítróna hatalmainak m e g kell mutatni, hogy eddig sem nz
erő
gvőzött. hanem
az e r k ö l c s n e k
és
igazságnak
e r e j e . S amig nem lesz *-.'hmk nz ami a mienk, addig az erkölcs
és igazság győzelme sem lehet tökéletes.
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Teljes evővel
a magyav
tevékenység
Darányi
Rómából

és Csáky visszaérkezett
Münchenből,
— Tanácskozások
a miniszterelnöknél,
hallgatás
a
kormányzónál

Darányi

Dudapesten

Budapest, október 15. Szombaton
délben
repülőgépen visszaérkezett Budapestre
D ar ú n y i Kálmán volt miniszterelnök, aki a
kormány megbízásából _ mint ismeretes _
Münchenben tárgyalt Hitlerrel a komáromi
tárgyalások megszakadásával keletkezelt helyzet rendezéséről. A volt miniszterelnök
a
repülőtérről egyenesen a
miniszterelnökségi
palotába hajtatott cs tanácskozásra fiit össze.
I m r c d y miniszterelnökkel. Darányi
részletcsen ismertette Hitlerrel folytatott megbtszcléscnck tartalmát.

lmrédy és Darányi
a
kormányzónál
A Budapesti
Értesítő
jelenti:
Imrédv
Béla miniszterelnök és D a r á n y i
Kálmán
volt miniszterelnök szombaton délben együttes kihallgatáson jelent meg a kormányzónál A két államférfi az időszerű külpolitikai
kérdésekről 'tett jelentést az államfőnek. A
kormányzói kihallgatás háromnegyedóra hoszszat tartott.

római
FStih o'"iivst •
Aironullkru lini<?o'4« nerinA»onbb»T t«lntZ« ír»rtnt kir*l».»(h»tZ 4llnm4«okra. Sumdsrd «rah. kl«i*lo«lt9tt rdrid
huinmkíir l«nd:<cro!*oi vll ám .iogoli', teljas ladliig k!egj-enHté*.

Dllla ó n u l b e m u l i l l a ,
Regi rádidtai becseréli

Máríon
Sfeced, 11 elemen u. II.
Kedvező részletfizetés.
Lakásán dlfía'nnul bemutat]*, rég rádióját maga
árban beszcrél', hosszú részletfizelisl nyújt

Déry Génáruház r. f.
S Z E G E D

Az összes ujtypusu S T A N D A R D rádiókészülékeket készséggel bemutatja

METEOR
Szeded,

Kft rósz u. II.

Teleion 33-76.

Az összes ujtypusu S T A N D A R D rádiókészülékekét készséggel bemutatja

DEUTSGH ALBERT kii.

S z e d e d , K á r á s z ucca 7. T e l e i o n 18-71.
K e d v e z d r é s z e f l z e i e s r e Is h a o l o l d i .

Gróf

Csáky
megbeszélése

Róma, október 15. Gróf Csáky István római
látogatásáról hivatalos közleményt adtak ki. A hivatalos kc'z eaiény szerint gróf Csáky István rendkívüli meghatalm z itt mnlisztor, aki Zilahi Sctns
Jenő fogalmazó klsé"Ctében külön repülőgépen utazott Rómába, hosszabb kihallgatáson je'ent meg
Mussolininál. Csáky római tártéz':odása folyamán
több:z':en hosszabb látogatást tett gróf Ciano olasz
külügymini.'z o.-nél. A kihallgatáson je'.en volt báró
Villant Frigyes római- magyar követ. A meghatalmazott miniszter szombaton délben visszar plilt
Budapestre.
Délután háromnegyed 4 órakor megérkezett Rómából a budaörsi repülőtérre CsUky István gróf,
akt Rómában Mussolinival és Ciano gróf külügymini z errel folytatott megbeszélést. Csáky Istvánt
a repülőtéren De Vinci gróf olasz követ fogadta,
együtt a külügymini: z ériumba mentek, ahol hosz:z ibb tanácskozást folytattak. Ezután Csáky István
jelentést tett Kánya Kálmán külügy mini' zennek,
majd együtt a minlsz e.relnökségec mentek.
Hat óra tájban Darányi Kálmán Is megérkezett a miniszterelnökségre és most már négyesben
folytatták a tanácskozást. Fél 7 órakor lmrédy
ismét a kormányzónál jelent meg kihallgatáson,
amely félóráig tartott. Hét óra után visrzaérkezett
a mint z o.elnöki palotába, ahol Erdmansdorf német követ látogatását fogadta. Utána Teleki Pál
gróf valjás- és közoktatásügyi miniszter jelent meg
a ininLz c.elnöknél.

Csillárgyár RT. lerakatából.
a

folyik
diplomáciai

Róma
megbeszélésekről

R ó m a , október 15. A z olasz főváros politikai és sajtókörwben a legnagyobb érdeklődést váltotta k i l g r ó f C s á k y István kihallgatásának hire íuiDucenál és C i a n o gróf
külügyminiszternél tett ismételt
látogatása.
A Tribuna ezzel kapcsolatban a következőket irja:
— A megbeszélések tartalma nem
ismeretes, dc viíásros, hogy a megbeszéléseken a

illetve
ki-

magyar-csehszlovák
tárgyalásoknak a cseK
delegáció meglepő magatartása folytán történt megszakításáról és az ezáltal
bekövetkezett helyzetről van szó.
A z olasz lapok egyébként a csch-magyar
kérdés megoldásával kapcsolatban, nyomatékosan hangsúlyozzák, a róma-bcrlini tengely szilárdságát.
A Tribuna vezércikkében kiemeli, hogy a
francia sajtó egy részében m é g mindiV nem
ukurják belátni, hogy Berlin és R ó m a között
az együttműködés ma erösebb, mint valuha
és azzal álltatják magukat, hogy ebben
az
együttműködésben
a cseh-magyar
viszály
miatt törés következhetik be.
A Popolo d'Italia rámutat arra, hogy Prága ujabb merényletet követ el a világbéke
ellen, de Magyarország nem engedi
magát
megfélemlíteni. A legnagyobb
rosszakarat
ke! lahhoz, — igy folytatja a cikk—, hogy
feltételezzék, hogy Németország eltért volna
a müncheni értekezlet elveitől.

CQvalkovszKy

Prágában

Prága, október
15.
Chwalkovszky
cseh külügyminiszter szombaton délután érkezett vissza Berlinből. Este 7 órakor minisztertanács ült össze, amelynek jelentést tett
tárgyalásairól.

A varsói
Beck

magyar
követ
külügyminiszternél

Varsó, október 15. B e c k lengyel külügyminiszter szombaton fogadta I l ó r y András
varsói magyar követet.

Páris

közvetít

Páris, október 15. A magyarországi behívások liirc a francia közvéloménvrc mély benyomást gyakorolt. Hangoztatják
Parisban,
hogy a magyar kormány ezzel az intézkedésével nyomatékot akart adni a prágai korm á n n v a ! szemben támasztott követeléseinek.
A Maiinnak az a véleménye, a legrövidebb
időn belül számolni lehet azzal, liogy a prágai kormány uiabb a'úiilatot tesz a magyar
kormánynak. F>zel szemben a
félhivatalos
Petit Párisién ugy véli, hogv a négy hatalom
beavatkozására mégis szükség lesz.
Bonnct külügyminiszter
tegnap
délután
megbeszélést folytatott a magyar és a cseliszolvák követtel, valamint az olasz üayvivővcl. Ugy tudják, a francia
külügyminiszter
igyekezett a tárgyalások során közvetíteni.

Francia
naaykövet
Rómában
Berlin, október 15. Mint a francia kormány
hivatalosan közli, n berlini francia nagykövetet, Francois-Pancet-et R ó m á b a 'helyezte
át, ahol m i n t nagvkövet képviseli a franci:!
köztársaságot az olasz királynál és Etiópia
császáránál.

FRIT/

GERGELY

m ü k ö s z ö r U s , Mére!-u. 2.

(DJspökbazSr)

A#c é l á r u k .
Fodrászé

kkék

A magyar nép bízik a kérdés
békés megoldásában,
de szembenéz mindem lehetőséggel
A Budai>e$fi Brtcsitő irja: Az egész magyar közvélemény egyetért abban, hogy Darányi Kálmán
müncheni és Csáky István gróf római utszisa célravezető ós helyes diplomáciai folytatása volt annak a sokoldalú, körültekintő és erélyes munkának, amelyet a magyar kormány rz utóbbi időben
a csehszlovákiai magyar nemzetiség kérdésének
megoldása irányában végez. A müncheni és római
megbcízélésck ismét bizonyságát szolgáltatták annak, hogy a két nagy áljára feje teljes megértéssel támogatja a magyar követeléseket és amikor
Mussolini és Hitjer, valamint külügyminisztereik
behatóan foglalkoztak a magyar üggyel, ezen érdeklődéssel ujabb tanúbizonyságát adták annak
a sz'lárd és megbízható barátságnak, amellyel Magyarország minden ügyét kezelik. 1 két nagyhatalom részéről is erőteljes diplomáciai tevékenység
indult meg, hogy a magyar-: zjovák probléma a tcg.
rövidebb időn belül megoldáshcz jusson. Ennek a
tevékenyységnek egyik elindítója volt az a terjedelmes jegyzék, amelyet a magyar kormány megküldött a (müncheni cgyyrzncnyt ajáiró nagyhatalmaknak. Ebben a jcgjzíkben a magyar kormány
ismertette a komáromi tárgyalások lefolyását, a
tárgyalások megszakadásának okait és rámutatott
az elintézés egyedül célravezető módjára cs annak
rendkívüli sürgősségére.
Á megoldást sürgőssé
teszi elsősorban a Felvidéken élő magyarok
helyzete
•és az a végzetes kirobbanás előtt álló izgalom,
amely a cseh polgári és főként katonai hatóságok e öszakoskodásai miatt az egész felvidéki magyar lakosságot eltölti. .1 magyar nép bízik a kérdés békcs megoldásában, de szembe néz minden
lehetőséggel cs ha a békés tárgyalások nem segítenek, akkor el vagyunk készülve minden eshetőségre.
A magyar kormány el van tökélve
arra, hogy ezt a kérdést lezárja és
minden
eszköz
igénybevételével
igazságos megoldáshoz jusson.
Ugyanez az elszántság nyilatkozik meg alz egész
magyar nemzet minden rétegében.
; >
A magyar nemzet lelkesedéssel fogadta a behivási rendeletet és örömmel tett eleget ennek a
behivási rendelkezésnek. A világ közvéleménye is
kedvezően fogadja az ujabb magyar katonai intézkedéseket, mert minden tárgyilagos szemlélőnek
el kéjt ismerni, hogy a csehek ismert kihívásai után
a magyarság nem cselekedhetett másként.

Betiltott hetilap
Budapest, október 15. A belügyminiszter Fal u s Ferenc szerkesztésében és kiadásában Budapesten megjelenő „Heti Újság" cimü időszaki lap
további megjelenését és terjesztését betiltotta,
inert a lap íolvó évi 37-ik számában az első oldalon „Ember, a háborút akarod?" feliratú közleményével az ország erdekeit veszélyeztette.
BELVAR08I MOZI
Mától hétfőit
A nemzetközi filmgyártás diadala !

Hazatéré*

Sudermann világhírű regénye,
főszereplők :
ZAB AH LEANDER, IIÖRBIGER FAL. HEINRTCII GEORG
3. 5. 7. 9

Korzó

Mától keddig!

Mozi
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Uj bálványok

Férfia kharca az elemekkel". Győztesé az aszszony. — CLARK GABLE, MARNA LOY,
SFENCER TRACY.
Fel 3, 5, M8, V.10

OSZI DIVATCIPOK

iskola-, sport-, vadasz- os nazicipoh
A. B. C. és Kalász tag.

Legnagyobb választékban

Ha-Há-nál, Szeged, Kelemen ucca 12 sz.

M a g y a r

s z i v e k

A Felvidék üldözött magyarsága husz évig szenvedte rab-életét.
Ez a husz
éves szenvedés egyik leghatalmasabb jogcíme lett u magyar nemzet követelésének.
Ez a szenvedés a magyar nemzet követelésének legnemesebb valutája.
Talán napok kérdése mar az, bogy a magyarok földje n magyaroké
legyen,
talán napok kellenek csak hozzá, hogy újra összeölelkezhessenek azok, okik
egymástól soha el nem váltak. A magyar .katonával együtt a "magyar kenyér, o magyar jóság, a magyar testvérség érzése is tegye bc lábát a felszabaduló
áldott,
magyar földre. A nélkülözésnek, szenvedésnek ideje múljon el abban a legelső pillanatban, amikor otthonuk újra a magyar haza teste lesz. Ehhez azonban a magyarság nagy és gyors áldozatkészségé kell. A kormányzó hitvesének szavát meg
kell hallania mindenkinek, aki itthon élhetett s aki helyett mások
szenvedhettek
az idegen hatalom gyötrő súlya alatt. Hu minden magyar csak
egyetlen
napnak
szenvedését váltaná meg, akkor kenyérvonatokat, jóság-expresszeket tudnánk küldeni a bevonuló magyar nemzeti hadsereg nyomában.
A felszabaduló magyarság érezze a felszabadulás boldog pillanatában
a
magyar haza jóságát és törődését. Hozza meg mindenki áldozatát, a gazdag többet, 3
szegény kevesebbet adjon, de adjon mindenki. Áldozatkészség nélkül nincs szolidaritás. A kenyérnek, a puha, meleg, fehér magyar kenyérnek győzelmes propagandáját szervezik most meg a magyar szivek a magyar szivek számára. N e m magyar az, aki ebből az áldozatos, termékeny magyar munkából részét nem veszi ki.
Magyar szivek magyar szivekért állnak most a sorompóba, a nemzetnek ebből
a
vigasztalásos, gyönyörű összetalálkozásából ne maradjon, ne maradhasson ki senki.
Kenyeret és jóságot kérnek a magyar szivek s magyar szivek nem tagadhatják meg
a magyar szivek kérését.

Hétfőn reggelre jelentkezni kell
az 1908-as és 1911-es
katonaköteleseknek
A behivási hirdeímények Szegeden
(A Délmagyarország munkatársától.) A pénteki
mini. z e_ tanács — mint ismeretes — biztonsági
katonai intézkedéseket határozott cl. Ennek folvomán,vaképen a bonvédelmi miniz.er öt korosztály
behívását rendelte eR A behivási felhívást az egész
országban szombaton hirdették ki. Szegeden az első
plakát déjelött került nyilvánosságra.
A z első plakát
előtt ezonna] nagy csoportosulás támadt, a tömeg
mély csöndben, nagy figyelemmel olvasta végig a
hirdetményt. Teljes megnyugvással fogad'ák
a
szegediek a biztonsági rendelkezésekot és azonnal
tanulmányoz li kezdték, hogy kiknek kell hétfőn
jelentkezni. Mint ismeretes, egyelőre két korosztálynak kep jelentkeznie, az 1908-asoknak és 1911Cseknek.
Györs tempóban sorjába ragasztották ki a plakátokat, falakra, kirakatokba és mindenütt ; zonnal
tömegesen olvasták el a rendelkezéseket. A korzón
mintegy százfőnyi tömeg gyülekezett az egyik
plakát efőtt. Azonnal az a vélemény alakult ki,
hogy a behívások múlhatatlanul szküségesek voltak az ország biztonsága érdekében.

Kiknek kell bevonulni
A bevonulási hirdetmény ;z ~rint 17-én, hé!fin
reggel nyolc óráig bevonulni kötelesek egyelőre
az lOOS-ban és lói l-ben született, a honvédség ál-

lományába tartozó nem tényleges viszonybeit
tisztek és legénységi úl'ományn egyének, ahhoz a
csapattesthez, alakulathoz, intézethez, rnely igazolvány"! lapjuk 1. és 4. oldalán a 14. rovatban be
van vezetve.
A bevonulók lakóhelyüktől a bevonulás helyéig
a legrövidebb uton az ország összes közlekedési
eszközeit menetjegy nélkül használhatják. Fel kell
azonban mututniok igazolványi, vagy emléklapjukat, leszerelési, vagy szabadságolási igazolványukat. Ha a bevonulónak semijycn katonai igiznlványa nincs, az illetékes hatóság köteles uj igazolvánnyal ellátni. Ez is díjmentes utazásra jogosát.
Az okmányokat c'utazás elött a személypénztárnál
!e kep bélyegez etni.
Aki behíváskor ne.111 tartózkodik állandó lakó-

Széchenyi Mozi

A legjobb
magyar film!
Vas árnap
3. 5, 7, 9
Hétfő
5, 7, 9
Harmónia
film.
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ho'yén a katonai okmányai nincsenek nála, tartozik azonnal az l|!otékos hatósághoz fordulni, ainely
kiadja a taiikségoj igazolványt. Kerülő uton utazni, "agy ut utazást megszakítani tilos. ,\z utazás
tartalmára és a bevonulás ejső napjára mindenki
kö'.o'.rs ölihnrt vinni.
A bevonulók vigyék magukkal össs.'a Katonai
irataikat. Akir.ek indokolt felvilágosításra van szüksége, okmányaival forduljon a legközelebbi parancsnoksághoz. Ez azonban mm késleltetheti a
bevonulást.
\ bevonulási hirdetmény közli még, hogy mely

Készít eisCrendti kivitelben szobafestést, mázolást
és butorfényszést jutányos
árban.
Cégtulajdonost

Csányi Mihály

F e k e l e i a z u c c a 22,
T e l e l ő m IU-42,
foglalkozási ágak bevonulásra kötelezettjei nyernek ideiglenes mentesítést.

1906-asok és 1911-esek
A kibocsájtott hirdetményt sokan félremagyarázzák, ennélfogva tudomására hozza a városi katona(igyo z ály a lakosságnak, hogy csupán az 1908. évbeli és az 1911. évbeli születesd eddig bc nem
vonul* tisz'ck éi legénységi á'lományu egyének tartoznak bChonulnt, nem tartoznak azonban a hét
évfolyam között lévő, tebát 1009. cs 1910. őbtrliuk,

Beregszász hadiáBlapo:ban
Tankok, repülőgépek, brutalitások a felkelő ruszinok ellen
Záhony, október 15. Az'egész Felvidék lakossága
a legutóbbi események hatása ajlatt áll. Ungvár,
Munkács, Beregszász cs a beregi hegyek felett
állandóan repülőgépek cirkálnak. Három repülőgép a Tarpdtöl kejOtre lévő Durab-crdö felelt átrepült a magyar hatúron. Alkonyat után működésbe
léptek n fényszórók cs bevilágították a rpagyar
határterületet. A határszéli lakosság megfigyelése
szerint az éjszaka robbanas hallatszott. Minden
valósz'nüség szerint a csáhek röpítették a levegőbe
valamelyik dlás ukat.
Beregszász trlfescn hadiállapotban van. A lakosság re.tcg a csehektől. \z uccnkra n]ig mernek
kiincziulni, tegnap ismeretessé va|t, hogy a város
kit vrzMö magyar emberét a csehek elhurcolták cs

azóta semmi hir nincs róluk. A város fejé vezető
utvonalakat tankokkal sírták el. A lakosság rémületét minden eszközzel fokozzák.
A lia'arviríék katonai megerősítése tovább folyik. Már nemcsak gyalogság; érkezik, de több helyen tüzérség is bed3ta magát.
Záhonyba érkezett megbízható közlések szerint több csehszlovákiai községben a magyar és.
ruszin lakosságnak sikerült fegyvereket szerezni és
liajtővadáfz tot rendeznek az őslakosságot iiláöző
e<cndörök, pénzügyőrök és vámőrök elten. Ahol a
férfi lakosság fegyverre tesz szert, sokan csatlakoznak a ruszin felkelőkhöz, akik d ő l több helységből a csendörök elmenekültek.

Vnsérnan. TQVV október T(r
magyar asszonyokra és gyermekekre,
ezt a harcot is álljuk, mert
tudjuk,
hogy az igazság a mi
oldalunkon
van.
— A trianoni határokat a müncheni egyez nény
után még kevésbé lehet ezuronyokkal és gumibotokkal fentartani. A müncheni egyezmény alapján történő döntés ránk nézve csak kedvező leheti
Ez a mi 'szent meggyőződésünk.
— Bizalommal várjuk és
sürgősen kérjük a négyhatalmi konferencia igazságos döntését, amely
mást nem jelenthet, mint a mi felszabadulásunkat.
Tz1 kérjük a külföldtől. Csonkamagyarországi testvéreinket kérjük ós el is várjuk, hogy a ma* súlyos időkben teljesen egységes fliagataridst tanúsítson. Ne üljenek fel a kávéházakban kitermelt
politikai hisztériáknak. Bízzanak a kormányban cs
annak politikai vonalvezetésében, amelyben mi felvidéki magyarok százszázalékig megbiizunk. Mutassa meg CsonkamagyarortzSg magyar népe, hogy
ezekben a sorsdöntő órákban egyemberként tud
feljépni, teíjcsiisc, amit kérünk, támogassa a belső
békével, teljes bizalommal és férfias nuugalommid a magyar kormányt.

Rendelet a kötelező
mezőgazdasági
munkasegiíségröl

Budapest, október 15. A Budapesti Közlöny vasárnapi száma
két rendeletet közöl,
meg pedig a rendkívüli fegyverszolgálat idejére elrendelt kötelező munkaBegitség
tárgyában ós a rendkívüli
fegyverszolgálatra
bevonult gazdasági cselédek
szolgálati viszonyai tárgyában.
A z első, amely a kötelező munkasegitségről szói, a következőképen hangzik:
1. Ha valamely községben, járásban, megyei
városban, vagy törvényhatóságban a rendkívüli
fegyvcrgvakorlat idején a mezőgazdasági termeállítson a világ elé. N e m kérünk a csehek vc- l
nem biztositható, a
1 lés folytonossága máskép
ciciméből
földművelésügyi minisztérium lehetőleg az illetéEzután a békéscsabai szlovák ifjúság ne- kes mezőgazdasági bizottság meghallgatása után
vében J a n o v s z k i János mondott beszé- annak a községnek, járásnak, megyei városnak,
det.
illetőleg törvényhatóságnak a területére kötelezd
A gyűlés egyhangú lelkesedéssel határoniiinkasegitségct rendelhet cl.
zati javaslatot fogadott el, amelyet
Rad2. A kötelező munkasegités alapján fogatos
gépjármüveknek, gazdasági eszközöknek, valamint
n a i Ferenc k á p l á n olvasott fel. A határozati
a teherszállításra, alkalmas állatoknak birtokojavaslatban a magyarországi szlovákok
tilsai arra kötelezhetők, hogy JAróniüvcikct, gazdatakoznak a pozsonyi rádió hazugságai és álpropagandája ellen. Hangsúlyozza a javaslat, sági eszközeiket cs igájukat segítségül más gazdák egymásnak rendelkezésére lioes,ássák. A kötehogy h szlovákok Magyarországon
teljesen
lező munkasegités alapján minden munk.'képcí
szabadon élnek, gyakorolhatják anyanyelvű- hivatásos mezőgazdasági férfimunkás. gazdaságket és vallásukat. Tiltakoznak az ellen, hogy
ban. alkalmazott évibércs, vagy időszaki férfimuna csehek beleavatkozzanak az ő dolgaikba és kás, testi munkát rendszeresen végző önálló gazkövetelik, hogy a szlovák nép az önrendel- da, ennek gazdaságában segítő férfi esnládbigöE
arra kötelezhetők, hogv a sürgős mezőgazdasági
kezési jog alapján döntsön sorsáról.
munkálatok időben való elvégzésének biztosítás-*
A határozati javaslatot megküldik a korcéljából más gazdánál, vagy más gazdaságban
mánynak, a négy nagyhatalom képviselőjémezőgazdasági munkálatokat végezzenek. Az előbnek és Tiáo miniszterelnöknek.
bi bekezdésben megjelöltek munka segítésre csat?
nkkof kötelezhető, ha saját földlökön, kem ét-adójuk gazdaságában a legsürgősebb munkál aloknf
már elvégezték-, vagy azok elvégzésében a talnjés időjárási viszonvok. vagy más körülményei?
miatt átmenetileg akadályozva vannak.
3 Fogatös és gépjármüvekkel, gazdasági <*sr.közökkel és igákkal Való munkasegitségrr mina felvideki Megyar Párí nevében
den gazdát, dc elsősorban mindig a megfelelő fogntost és gépjármüvekkel, gazdasági eszközeikellen, bogy őt alku tárgyává tegyek
kel cs igákkal rendelkező nagyobb gazdát és birhogy újra megismétlődjék az, bogy
tokost, személyes szolgálatra nődig elsősorban
o magyarokat mint sakkfigurákat tomezőgazdaság munkást kell kötelezni.
logassak ide vagy oda.
A második rendelet

A magyarországi szlovákok
nagy tiltakozó gyűlése Békéscsabán
Békcscsubn, október 15. Szombaton délm á n Békéscsaba csaknem valamennyi házára kitűzték a magyar nemzetiszínű lobogókat. A környékbeli falvakból kocsikon, kerékpárokon ezrével özönlött a szlovákság- a
békéscsabai Vigadóba hirdetett nagygyűlésre. Felülmúlhatatlan lelkesedéssel tűntetett a
tömeg Csehszlovákia ellen. A gyűlésre érsezett azon ezreknek, akik nem fértek bo a terembe, n téren felállított hangszórókon közvetítették a beszédeket,
amelyek
szlovák
nyelven hangzottak cl.
M a r i c s k ó János tartotta oz elnöki megrtyltót. Elsőnek D a r i d a Káioly tanító szólalt fel.
— Amennyire akarunk
szlovákok
lenni,
annyira vagyunk is — mondotta — , cpp ezért visszautasítjuk a cseh rádiónak azt n naiv
hivatkozását, bogy bennünket
mártíroknak

„Szuronyokkal és gumibotokkal
nem lehet határokat fenntartani"
Gről Eslerh&zy János nyilalkozala
Oroszvár, október 15. Esterházy János gróf, a
felvidéki Egyesült Magvar Párt ügyvfzjtő-dnöka
a kövotket) nyllatko2:itot tette:
—

A :zlovákini magyarság,

ame]y 20 cv óta

várja feltzibndujásának pillanatát, az ajánlatokkal tzsutben arra az álláspontra helyezkedett, hogy
vagy van jog i a magyar kormánynak a mQm-heht
egyezmény alapján követelni azokat a tsw.zfckat,
amelyek az önrendelkezés és az ci
->'a alnplán
megilletik, vagy nem. Ha igen, u k k v ec a csehszlovák delegációnak el ke.li fogadni és a területeket át kell adni, ha nem, akkor a cseiv.z'Ovdk kormánynak joga van a• négyhatalmi konferenciához
fordulni. A fejvidéki magyarság ezzel kapcsolatban
0 leghatározottabban

tiltakozik nz

— Prágának cs még Inkább a prágai kormány
eltel megbízott delegációnak nincs semmi joga
arra, hogy őrzi érdekűből több százezer magyart
akarata ellélzérp. visszatartson olyan határok között,
amelyek között ml Sohasem akartunk élni ds a jövőben sem akarunk nyiradnl. A félvidéki magyarság mogec'z'jdött a huszévés ízenvedéí folyamán,
nem riadunk vissza a harcoktól és rendületlenül
bzunk a jövőben. Kibocsáthatnak rendeleteket,
amelyek eltiltják nemzeti színeink viselését cs a
magyar zászló használatát, támadhatnak ránk rendőri karhatalmak, katonák rohanhatnak védtelen

n rendkívüli fevvvergyokorl-itrn bevonult g-azrlnsópi cselédek
szcdeálnti víszonváról intézkedik.
Azt a gazdasági cselédet, aki n katonai Kató*
ság rendelkezésé fólytán rendkívüli fégwercva*
korlatra Vo—U bc. gazdáia a bevonulás blejn
Alatt felmondással ném bOéSáithatia el. Annák cn
éves gazdasági cselédnek-, aktnék sem veié élfl
felesége, vagv vele közös háztartásban'élö és éltartásra szoruló gvermrke. vagv iogszabálv nlan-j
ián eltartandó kcrcselkóotclcn más hozzátartozó-!
ja nincs, bérét n szegődő énvos föbliárnndósng kj-4;
Vételével a gazda nem tartozik kiszolgáltatni. .

Vasárnap, 1938. október 16.
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fldófelszólamlási
tárgyalások

Raktárról házhoz szállítja. Díjtalanul készséggel bemutatja. Kedvező feltételek
Régi készülékét becseréli

A szegedi I. számú adófclszúlamlúsi bizottság
október 17-én
a kővetkező' tételeket tárgyalja:
Araczky Károly Tisza Lajos-körut 20, Balog!)
Boldizsár Bajza-ucca 2, ördög Ferenc Mérey-ucca 7, Frank Anlalné Szüregi-ucca 7, dr. Vajda
Jenőné Tisza Lajos-körut 88, Onody Kálmán Tisza Lajos-körut 23, Möszmer Dczsőné Szilagyiueca 6a. Lavncr János Kossuth Lajos-sugárut 23,
Mucsi János Kárász-ucca 8, lteichlinger Erzsébet.
Fekctcsas-ucca 22, Szalay István Kigyó-ucca 7,
Kay Magda Kárász-ucca 8. Déhm l'étcr Jókai-ucc i 7, Csernik József Fcstö-ucca 4, Pintér János
József főbcrceg-lelcp, Dr. Pol Izidor Kelemenucca 4, dr. Dénes Jenőné Tisza Lajos-körut 48,
Kodó István és társa Kálmán-ucca 2b, Fodor Rudolf Gál-ucca 12, özv. Darázs Jánosné Vidra-ucca 6, Pálvölgyi Lajosné Somogyi-ucca 23, Kántor
Lajos Kálmán-ucca 5. Bálint János Vásárlielyisngérut 14, Bcckor Mátyás Kossuth Lajos-sugárut 27, Tombácz Imre Kereszt-uéca 27.
Az T. száiuu adöfclszólnnilási bizottság
október 18-án
3 következő téteteket tárgyalja:
Rosner József Tisza Lajos-körut "9. Neuman
fíbor Füred i-n cc a 3, László Endre Kossuth LaJos-sugárut 41. Balogh Tibornc Szent Mihály-ueca 9, Müller Béla Szent György-ucca 17, Rohonvi
Gyula Római-körut 36, dr. Dreycr József ITátóueca 8, Csikós Mihály Maros-ucca 43b, Réder
Béláné és társa Kálvin-tér 4. Grosz Jenő Bocskai-ucca 14, vitéz Kakuszi Istvánné Osztrovszkiucca 20, I-Iodáes Gyula Vásárbelyi-sugárut 12, Bcne János Szent István-tér 5, Bille János Boeskayucca 6, özv. Dr. Gunda Antalné Vidfa-ucea 5. Lakos Dezső Szent István-tér 2, dr. Bnseh László
Szent Gvörgv-ucca 10. Formann Vilmos Bercsényl-ucca 5b, Balázs T.ukácsnó Zárda-ucca 12. Nagy
István Újszeged, Vig Gyula Marostöi-ut 18, Némethi Kálmán Kigyó-ucca 5, Kat. Népszöv. Szl.
Imre Társulata, paprika ker. Széchenvi-tér 3,
Pásztor Erzsébet Széchenvi-tér 8. Fejér Mór Horthy Miklós-ucca 16. Juránovics Gyula Széchenyitér 3a, Winternitz Imre Tisza Lajos-körut 31,
Fodor Mihály Fodor-uccu 10.
A II. számú bizottság
október 18-áh
3 következő tételeket tárgyalja:
Ifj. Kiss Gyula Valéria-tér t2, Dezső Mihály
"Petőfi Sándor-sugárut 27, Fekete Nándor Kossuth
I.ajos-sugárut 18, Susula Antal
Zoltán-ucca 16.
Satlai Jenő Mikszáth Kálmán-ucca 17, Hegedűs
István ö'sz-ucca 15, Lencse János Londoni-körut
7, Nagy Imre Vásárhelyi-sugárut 114, Kelemen
Mihály Szilléri-sugárut 30, Tóth János Somogyitelep 180, Csata Mihály Somogyi-telep 26, Görög
János Somogyi-telep 666, Scliönbrunn Izidor Polgár-ueea 24, Czucz Ferenc Kossuth Lajos-sugárut
8 ifj. Bozóki József Brüsszeli-körút 27, Boczor
István Erdő-occa 7, Frank Mihály Rctek-ucca 6,
Gera János Becsei-ucca 16, ifj. Masa Gyula Mércy-ucca 2, Szűcs Pál Polgár-ucca 1, Gera András Felsővárosi ff. 69, Lippai Nagy József Kossuth Lajos-sugárut 67, Félix Józsefné Üstökösueea 8, Horváth Mihálync Ilétvezér-ucca 42, dr.
Benedek Zoltánné Pacsirta-ucca 25.

Női kalapok,
sapkák
Női tok kalap

P 2.78

N ő i tok kalap divatos formákban P 3.78
Divat női kalap

P 3.48

Női kalap divatos formákban
és színekben
Kerek sapkaszerű

P 4.38
női kalap

P 2.48

Női svájci sapka szines

P 1.08

Leányka kalap, bubi forma

P 3.98

Leányka

kalap, divatos forma

? 7 Í G

P 2.38

Intézeti sötétkék leányka sapka
scviotból

P 2.48

Intézeti sötétkék bársony sapka

P 2.98
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PÁRISI N6GY ÁRUHÁZ RT.
i Z E G E D , CSEKONICS é s KISS UCCA S A R O K

VILLA MOSSAGI SZ AK Ü ZLET,

F o n y

Márton
Szeged, Kelemen u. 11Kedvező részletfizetés
Lakásén díjtalanul bemutatta, régi rádióját ma ga
érban beszeréll, bosszú részletfizetést nyújt

Déry Gépáruház r. f.
S Z E G E D

szállítja.

ó

Kölcsey ueca 4 szám

Dlitaianu! bemutatia,
Regi radiúiai occscrtti

mellett

Telefon 11—05.

Az összes ujtypusu
készséggel bemutatja.

ORION

rádiókészülékeket

METEOR

Csillárgyár RT. Ierakatábólr

Szeged, Kárász u. 11. Telefon 33-76
Az összes ujtypusu
készséggel bemutatja.

ORION

rádiókészülékeket

DEUTSCH ALBERT KII.

I Szeged, Kárasz ucca 7. Telefon 16-71.
I Kedvező részletfizetésre Is hopüatők.

Késedelmi Kamattal terhelik meg
ai adózókat, mert elkésve felezték be
a vagijonváltság kivetéseket
A közigazgatási bizottság szombati ülése - Az állatbetegségek béniíóiag halnak Szeged húsellátására és óliaíexporíjóra
— 18 ezer kerékpór Szegeden
(A Délmaggarországy munkatársától.) Szombaton
délután ülést tartott a közigazgatási bizottság
Imecs György főispán elnökletével. A főispán megnyitójában megemlékezett egyrészt a kormány heroikusan küzdelmes tárgyalásairól, másrészt arról,
hogy a felszabadítandó Felvidék magyarságát a
legbrutálisabban kifosztották életlehetőségeikből.
Ezért a csonkaország, most már a korniányzóné
felhívására, országos mozgalmat kezdett

det mondott. A szónok ellen az eljárás folyamatban van. Hogy hasonló eset többé elő nc fordulhasson, fejhivta a polgármester figyelmét, hogy
a jövőben csak olyan, egyesületi szabályzatokkal
biró egyesületeknek adjon ünneprcoidezési engedélyt, ame]yek garantálni tudják az ünnep nívójának b'z ositását.
Fzatán a polgármesteri jelentés következett,
majd vita keletkezett a hegyközségi törvény

a felvidéki ínségeset

szőlőtelepitési rendelkezései

fchcgilcsére. Ebbe a mozgalomba kapcsolja be a
főispán a tegnap publikált szegedi inscgakciút,
amelynek 24 óra alatt már jelentós adomány az
eredménye. Közölte, hogy a mai napon Kiss Ferenc minisz eri tanácsos 50 pengőt, Szeged városi
gőzfürdő női alkalmazottjai 6 pengőt, Újvári József 10 pengőt, Ring Gyuláné 5 pengőt és dr. Takács Lajos 10 pengőt adományozlak. Felhívja újólag a város közönségét a legfokozottahb áldozathozásra.
Napirend előtt szólalt fel dr. Tarajossy Béla
ügyéiz;égi elnök. Sulyos ünneprontás történt —
mondotta —

fölött. A polgármester elrendeli, hogy közvetlenül és iskolánkivüU népművelési előadások utján
ismertetni fogja a gazdatársadalommal a törvény
rendelkezéseit és felhívja a gazdákat, hogy
augusztus 2-ilcától kezdődően 3 évig nj.szólói le
lepiteni nem szabad,

oz október 6-i ünnepélyen.
Egy egyenruhát viselő fiatalember meghivatlanul
a sz jszékre tolakodott — folytatta az ügyészségi
e'r.ök — és az izca'ús kritériumát kimerné beszé-

A

közegészségügy

* .4
helyzetéről szőlő tiszti főorvosi jelentést örömmel
vette tudomásul a bizottság. A jelentés szerint
Szeged közigazgatási területén a múlt hónapban
a ragályos betegségek közül mindössze 5 könnyű
tifiuzmegbeteyedés történt. A lavahj eszközöltV
tifusz-védöoltások nagyszerű eredményt
hoztak,
mert amig tavaly 350 megbetegedés történt, négyszázalékos hajá'ozússul, addig ezévben mindöstta
50 tífusz volt, canck is nagyrésze vidéki.
Ercelics előtérje z'ést tett dr. Duócz Béta rendI

nPr'MAr.ya,POPC7

VÁ67nnÁrill7AÁ

áoy- és

aszlalncmüekeí,

• u ^ u H Q i u n a ^ lesi leUípnemleHe'b^aio mai veti*»
őrfökapitányhclycttcs rendőrségi jelentésében. Közölte, hogy
Szegődön
a
kerókpárkujlusz hollandi méretekre emelkedett.

Tizennyolcezer bejelentett kerékpárt tart a rendőrség nyilván, egyben kénytelen a legrzgorubb
bajtd<i Wnd; zibályok if cjetbrlépíctni, különösen
a ncmzeikÜM ut forgalmában, ahol veszedelmes
forgalmi zavarokat oko:ú tömeges kihágások lettek úrrá. A rendőrségi jelentés közli még, hogy
az c'uiult hónapján a kő biztonsági áJapot megfelelő vo't. Nevrz'tejobb bűncselekmény szeptemberben nem fordult elő. A bűncselekmények köz i ! az ember cjeto és testi épsége cHen 77 irányult, a vagyon cjlcnl bűncselekmények íZÍnvi
299. Ez utóbbi körül lopás 190 volt. Baleset 93
fordult O;Ö. öngy!kosságot
lH—n követtek cl, el.
tiint 17 sze nily. Az cjtünlek a nyomozás folyamán
nagyré z en feltaláltattak.
A pénzügyigazgatósági jocntésbez felszólalt vitéz dr. Shvoy Hál uán és szóvá ette, hogy
n vogyonváltsútf
kivetését a pénzügyi a d m i n i s z t r á c i ó olyun későn fejezte lm cs igy h fizetési meghagyásokat oly későn küldte szét, h o g y
az érdekelteknek
2 — 3 nap maradt
csak rendelkezésre n a g y ö s s z e g ü fizetések teljesítéséhez.
A fizc ési terminusok kénytelen be nem tartása
miatt pejig rzámtakin egyén került abba a brlyzríbe, liogy ki rá Imi kamat-többleit el terhelik
n . o j u vagyonváltságot.
F u t á n az állategészségügyi jelentést tárgyalta
a bizottság. Megállapították, hogy a fertőző áUatbejeysdgik st.lyoian bénilólag hatnak Szfrd
hw>
ellátására és á Istexportjára. Ragályterület van
még: lóríiliössóg a IV. (Szatymaz) ós a VII. (Atokháza) kerületben, serié pestis a VII. (Atokháza)
kerületben (4 t.), ragályos száj- és körömfájás az
I. és III. (Febe e.'öldek) kerületben, továbbá s e rtépsitis az I., If. (Újszeged), Hl- (Feketeföldek)
és VI. (Rö zko) kurületbcn, mindenütt csak szórványosan, scrlésorbáitc az I. kerületben, ragályos
száj- ós körömfájás VI. (Röszkc) és VII. (Átokh. za) kerületben. Az előbbiben 13, az utóbbiban 15 küzlcgelö volt a hónap végén fertőzött,
vagyis az augusztus 31-i állapothoz képest a Vt.
kerületben 10 tanyával, a VH. kerületben 12 tanyával és 1 köe'cjctővcl szaporodott szeptemberben a ré z"s helyek száma. Állatforgalom, állatod á a lagályos ;z íj- és körömfájás miatt mm
volt.

A közigazgatási bizottság még néhány kisebb
ügy elintézése után befejezte ülését.

Terézköiufi Színpad

úgynevezett
szerelem!
Vígjáték 5 képben

írta: Clauilc Bonnet, magyar színpadra
Zágon fstvún

irta:

GOMBANZÜGf E L L A ,
b'zrpcs Lia. Luciomcrszky Margit, Puskás Tih«>r, Ráez Vali, pán Etelka, Haraszhy Miéi,
f ' r n j ö Einil, Fenyő Árpád, l ülöp Nándor, felléptével
Kendező: Tarján György
Díszlet: Básthy István
Minden vasár- és ünnepnap délután 5 órakor
olcsó he|yáriikka|t
Telefon: 120-817

Kezdete: 1410 órakor
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A város szegényeinek
zarándoklata — a Felvidékért
A s z e g é n y h á z lakói kilenc n a p o n k ö n y ö r g ő misét m o n d a n a k
az ujszegedi b a r l a n g k á p o l n á b a n
A felvidéki szenvedők szomorú sorsa megdobogtatott minden szivet, fclsajdult a fájdalom az
élet legelesettebbjeinek szivében is. A magyar feltámadás felkelő napja beragyogott ezekben a
sorsdöntő napokban a Bcrlini-köruti városi szegéit} báz ablakain is. A megszokott falak közölt
boldog izgalom vibrált a fojtott levegőben, a nehéz, fáradt lábak járni akartak, a béna karok
lendülni készüllek. Ugy érezték, vannak még náluk is szegényebbek. Ck ha szegények is, van
otthonuk. Most gazdagnak érezték magukat azokkal szemben, akik a hazájuktól elszakítva étnek,
idegen uralom alatt és várják a
felszabadulás
óráját.
Ezekért a szegény, szenvedő magyarokért tenni akartak valamit — tőlük telhetőleg — a város szegényei is. A két karjuk már eiőtlcn, dc a
szivük kicsorduló érzésekkel teli Ezeket nz érzéseket imába szőve, kilenc napig küldik most az
Ég felé.

Olcsó-Jó
Divatos

A szegényház lakói kilenc egymásntáni napon
könyörgő imát mondanak az ujszegedi
lourdesl
bnrlangkúpolnában, a Maria-szobor elolt.
Az első zarándoklat szombatuu délután
indult el a szegényházból. Lehettek vagy százan, a
szegényház ápoltjaihoz csatlakoztuk' az ott mi
népkonyha öreg ellálolljai is. A különös menet
végigment a körúton, ki a Kossuth Lrjos-sugárutra és itt folytatta útját a Széchenyi-tér i'elé,
inajd Újszegedre. A járda szélén megálltak a járókelők és részvéttel tekintetlek a vánszorgó öregek felé, akiket megható volt látni, mint segi'ik
béna, mankóra támaszkodó társaikat. Két apáca
zárta be a menetet, amelyről a gyorsan működő
fantázia csakhamar kitalálta, hogy „Felvidékről
érkező menekülteket hozott Rókusra a vonat és
most itt helyezik cl őket Szegeden". Már beesteledett, amikor a szegényházi zarándokok Újszegedre értek és elmondták csendes imájukat a Felvidék felszabadulásáért.

KORD

Elsőrangú urfszabóság
Dívplkülönlegességek

S%échenyi-iév.

Hivat- és
sportölíönyök
Börkatoútok
—
Felöltők
Gumiköpeny
Nadrág
Inléxeii
rupák
—
Sapkák
Ing — Kalap —
Nyakkendő

Állami támogatás helyeit olcsóbb (ermelést
ajánlottak a makói hagymásoknak
A mezőhegyest állami birtokból kapnak olcsó haszonbériöldeket
a makói kertészek
(A Dclmagyarország makói tudósítójától.)
A
ntakói hagymaegykéz által fizetett árakkal elégedetlen termelök érdekében Makó képviselőtestülete küldöttséget menesztett a
földmüvelésügyi
kormányhoz. A küldöttséget
szombaton délben
fogadta a földmüvelésügyi minisztériumban báró
V a y államtitkár. N i k e 1 s z k y polgármester, a
dcputáció vezetője előadta, hogy inig a mult évben az átlagos 6 pengő 40-es vöröshagymaár a
teimelökct kielégítette, a jelenlegi ugyanolyan
magas ár még a termelési költségeket sem fedezi. A hagymatermelés költségeinek drágulását
a búzaárakhoz igazodó haszonbérek és a napszámbérek emelkedése okozza elsősorban. A kertészek megállapítása szerint az idén 8.20-as vöröshagymaár és 28 pengős fokhagymaár
volna
megfelelő és méltányos. Ennek az árnak a biztosítására prémium nyújtását kérik a földművelésügyi kormánytól.
Báró Vay államtitkár a küldöttség kérése után
leszögezte, hogy nagyobb összegű prémiumot biztosítani nein tud. A hagymatermelés
bajainak
orvoslását más irányban látja, elsősorban:
a
termelési költségek leszállításában. Ezt ajánlja a
kertészek figyelmébe, főképen azt, bogy a földhaszonbért normalizálják s ne verjék egytnásia.
A minisztérium részéről e téren kilátásba helyezte, hogy a mezőhegyest uradalom területéből nagyobb mértékben biztosit olcsó haszonbérleteket
liagymatermetés céljaira. E kérdés megoldására
hétfőn lejön Mezőhegyesre. A küldöttség egyik
tagjának, H. S z a b ó Imrének felszólalására az
lelt az elintézés, hogy a vármegye főispánja Gör-

gey István képviselővel együtt fog a püspöki uradalomnál eljárni kedvező kagymáshaszonbcrletek
biztosítása érdekében.
A küldöttség ejjárt Bárányosl Károly miniszteri
tanácsosnál, aki rz exportlehetőségek tekintetében
tájékoztatta a küldöttség tagjait, reámutatva arra,
hogy czidőszerint 500 vagonos cxportkonüngcusünk
van, amit az veszélyeztet, hogy a termélök nem
ajánlanék jel kellő mennyiségű hagymát az egykéznek. Ha az export emiatt lehetetlenné válik,
az angol piac rendkívül alacsony áraira, czidőszerint 4.50-es arra számíthat már csak a termelő.
A küldöttség kérésé.e intézkedett Bárányosi mini; z e r i tanácsos a helyi panaszbizottság megM
alakitása iránt.
Ugyancsak szombaton délelőtt ülésezett a hagymaúrmegállapító bizottság, amely a vöröshagyma
6.40-ej árát változatlanul haglyta, a fekhagyma árát
azonban 2 pengővel leszállította. Az uj fokhagymaárak: 16, 12 és 9.50 pengő.

MO/T V E d Y E N
briliáns, gyémánt és arany
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tpert most még olcsón vásárolhat legfinomabb
kivitelű értéke? ók:zíreket, kivájó svájci zseb- és
karórákat.
Alkalmi vételek sz- mációs árban.
Tört arany, ziiogjegy, drágakövek kerestetnek '
magas árban!
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D É L M A G Y A R O R S Z Á G

EGY KORSZERŰTLEN VERSENY
(A Délmagyarország munkatársától.) A futMHversenyck, uszóversenydk, atlétikai versenyek, satöbbi versenyek hatalmas izgalmakat Ígérő korában, meglehetősen „korszerűtlenül" hatott szombat délután bárom óra körül a szegedi
egyetem „Bolyai Iutczet"-nck tanterme előtt az
a kis számú csoport, öt fiatalember és két leány
csoportja, amely izgatottan várta, szintén egy
verseny kezdődesét. Korszerűtlenül hatottak, pedig ők is verseny résztvevői, versenyre „benevezettek" voltak. Korszerűtlenül hatottak, mert
n verseny, amelyre benevezték — matematikai
verseny volt. A realitások, a sport korában a
matematika, a tiszta elvontságok világa, valóban
korszerűtlen tünemény. 11a másból nem, ez már
e résztvevők számából is könnyen megállapítható.
A matematikai versenyt, mint minden évben,
re idén is az Eötvös Lóránd matematikai és Fizikai Társulat rendezte és a versenyen mindazok
résztveheltck, akik az idén tették lc az érettségit.
r
A verseny minden évben országos és a két legjobb dolgozat szerzői kapják jutalmul a „Báró
liötvfts Lóránd dij"-at. Annak, hogy Szegeden és
Szeged környékén mindössze heten pályáztak a
dijra, a korszerűtlenség mellett bizonyára az is
oka volt, hogy a tételek, amelyeket a résztvevőknek meg kell oldaniok, rendszerint olyan nehezek szoktak lenni, hogy a megoldáshoz nemcsak
kitűnő készültség, dc elsőrendű matematikai tehetség is szükséges, invenció és kezdeményező
erő. Hogy ez mennyire igy van, mutatja áz is,

T I

rí

hogy tavaly például a sokkal nagyobbszámu jelentkezők között egy sem volt. akit a dij elnyerésére ítéltek volna.
Három óra után a hét versenyző elhelyezkedett a teremben és nem sokkal ezután megjelent
a verseny vezetője, S z ő k e f a l v i
professzor,
kisérelcbcn a Matematikai és Fizikai Társulat
több tagja. A professzor rövid bevezető szavaiban aunak az óhajának adott kifejezést, hogy itt
volna az ideje a szegedi pályázók sikeres szereplésének is. A bevezető szavak után a professzor
feldiktálta az idei három verseny-léteit, majd kijelentette, hogy azok megoldására négy óra áll
a versenyzők rendelkezésére.
Csak Ízelítőjéül annak, hogy milyen témákon
kellett a versenyzőknek töprengeniük, ide irjuk
•az egyik telelt a három közül:
„Nevezzük egy háromszög transverzálisánnk minden oly egyenes darabot, mely a háromszög egy csúcsát a szemben fekvő oldalnak, — vagy meghosszabbitásának — egy
pontjával köti össze. Bebizonyítandó, hogy
minden hegyes szögű háromszöghöz létezik a
térnek oly pontja, ahonnan a háromszög valamennyi transverzálisa derékszög alatt látszik."
'A versenyzők egy ideig%iereven nézték" a táblára felirt szöveget, aztán a fejek lassan, egymásután a padok fölé hajoltak, a ceruzák megindultak a fehér papíron, előbb tétován, de egyre
határozottabban s ezzel megindult a korszerűtlen
verseny.

képesujságokat
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féle Magyar-Némeí-Angol-Ainerikai-Francia-OIasz-Sváic
Iroda: Horthy Miklós ueca 8.
Telefon: 27—30.
v

Mii vesxieii el
Csehszlovákia
a
Szudéiafölddel?
A „Prager Presse" őszinte vallomása az általános revizióról
(Budapesti
munkatársunktól.)
Csehszlovákia
bomlási folyamatáról a cseh kormány félhivatalos lapja, a Prager Presse tanulságos alábbi
őszinte vallomást ir. Visszatekint rövid rajzzal a
bencsi cseh politika be]ső és külpolitikai hibáira,
megállapítja, hogyha a husz év folyamán a kormányok csak rcsZben is folytattak volna megfelelő
nemzetiségi politikát, viszont ha az ország külpolitikai irányát nem tették volna
elsősorban
függővé Szovj'ctoroszországtól, sok mindent lehetett volna cjkerülni és megmenteni.
Csehszlovákia vesztesége igy — irja a Prager
Presse — szinte teljesen egyenlő a katasztrófával.
Arra titokban régen berendezkedett már az oiv
szág, hogy az eredetileg is csak sztratégiai okok-

Nem így az ember — szemének
iő világításra van szüksége. Tökéletes világításhoz viszont o l c s ó n
jut, mióta itt az áramtakarékos uj

FOLYó'RQTKölCSöNZöIöl

3 külföldi lapok péidán kini

Takarékos csaiad ^^v^i ,

Mázhoz s z á l l í t á s !
folyóiratok.

a Szegedi

iát a sötétbén isV. .

földrajzjag egybefolyó hegyiáncoiatnak a neve,
amely Fz jézia, Morvaország cs a történelmi Csehortzig határain vonul végig. Ennek a hegyvonulatnak a környékén éjő német lakosságot nevezték el később : z rdétanémeleknek. Ma ez a szudétanémetség a legutóbbi nép zímlá'ás szerint 3,297.000
lejek, amely patkóalakban ve:z" körül a cseheket
cs morvákat. A szudétanémetség nyelve padig délen közápbajor, Éger vidékén cszakbajor, az Elba
folyótól a Fzidcták hegyéig felsőszász és tovább
keletre szijéziai német.
— Ez a szudétavsdek úgyszólván tiszta ipari

település, amely sokszáz évvel ezelőtt osztrák

uralom alatt keletkezett. A lakosság is tiszta osztrák gonddolkczisu, lelkületű, az osztrák álltamiság
ból átcsatolt magyarlakta területet ós azon minb-egyik leghűségesebb néptényezője volt és ma is
Cgy háromnegyedmillió magi/art előbb-utóbb visz'minden izében osztrák. A Szudétavidckkel kapszaadja az anyaországnak. Az orstzág tulajdonkécsolt ve z cségünk nagyobb városok szerint a köpeni vesztesége nem a magyar határvidék, amely
vetkezőkben mutatható ki:
ugyan dunai úthoz és ezzel tengeri kijárathoz
— Rcichenberg. Ez a város elővárosaival együtt
íuttatta Csehszlovákiát, az ors:ig vesztesége a
a legnagyobb ÍZ rdetaváros, egyben a legnagyobb
Szudótavidők, amely a régi osztrák-Szilézia és
ipari város is. Cvch-Manchcsternek nevez ék. Laonnek utódakent Csehszlovákia gazdasági ereiének
kóinak száma közel százezer. Prágán kivül csak
úgyszólván gerince volt.
Reichenbergnek volt az osztrák Csehország terüMi is a mi veszteségünk — folytatja a Prager
letén önálló törvényhatósága. Az úgynevezett hiPresse — a Szudctafölddel?
res cseh szövet gyártásának központja. Nevezetes
— Elsősorban azt kefi megállapítanunk, hogy
arról is, hogy a nagy, világhírül angol fzöveta Szudéták tulajdonkép egy nem túlságosan magas,
gyárakat megelőzően, itt már 1804-ben gözs/.övő- I
üzemet állítottak fel.
Gablonz. Ez a város ennek a területnek IcggrzJagabbja. Ismeretes róla, hogy az osztrák uralom idejében agyag- és üvegipara egymagaban

TUNGSRAM^
tmWTJt G3 C j
Troppau, Ez volt az osztrák Szilézia fővárosa.
A cseh államétet alatt azonban elvesztette centralisztjkus jelentőségét, de gazdaságilag se jelentett többé kiemelkedőbb értéket.

Franzesbad, Karlsbail, Marienbad, Bilin, Tep-

litz-SehOnau, Giesshübl. Ezek a régi osztrák-Szilcz'a vijághirü fürdői, amelyek nélkül most a
maradék uj Csehszlovákiának csak tótföldi fürdői
le z ick.
Joachlmsthal. Ez a város a vi]ág egyik legna*
gyobb rádiumbányavidéke és gyógyhelye, de novezetes arról is, hogy pénzverdéje volt cs itt verték Amerika ré. zírc is az első dollárokat.
Éger. A tizennegyedik századig Bajoroszághoa
tartozott, dc egy bajor fejedelem kétezer ezüstmárkáért eladta annakidején a cseheknek. Bár a
nc^nct nyelvterület határvidékén lévő város, mégis
mindig a parexccllcncc cseh ideológia politikai
és társadalmi központja volt. Csak fekvésénél fogva lett most a izidétamozgalomnak a központja,
— irja a lap.
Krumau, Znalm, Iglciu. Különösen az utóbbi,
hires germán jogá z áros volt. Mind a három
egé.z különlegesen a hatszázéves orsztrák uralom
alatt is inkább német város volt, mint osztrák.
Krumaunak világhírű papírgyára van. Az egész
Közép- és Koleteurópát ellátó cseh papírgyártás
— főként rotációs papírgyártás — központja.
Znaiiu üveghutáiról és konzervgyáráról ismert határváros. Iglau szénvidék.

Végül Aussig, Lcitmcritz, Rumburg, Komoiau,

Brüx és Waritsdorf. Tipikus osztrák-német gyárvárosok, köz'ilük különösen Aussig, amelynek közel
százezer lakója van, az E|ba völgyének világhírű
vegyipari telepe. Ezek a legsúlyosabb veszteségei
a szudétaföld
elcsatolásával
Csehszlovákiának,
amely vc.-záeségeket vájjon fogja-c pótolni tudni?
Dc amely veszteségeket könnyen elháríthatott volna az ország, ha a húszéves áljain kormányai a
P W í - P S r á d i ó k é k e l l é k e k annyi adót fizetett a bécsi államkasszának, mint mindig programban volt gyáripari beljebbtelcpritést végrehajtották volna, — végzi cikkét a Praegész Dalmácia, A gabjonzi üvegipar elvesztése
nálam kaphatók Szántó Sándor kereskedő,
ger „Presse.
,
súlyos
vesztesége
a
cseh
üvegiparnak.
Szöged, Kiss D. palota. Kiss-ucca'

Sehol olcsóbban!

Szeged Városi Szintiáz
Ma dclytán és minden este egész héten

Legyen ugy
mint régen volt

EMLEKEZZÜNK...
Magyar történelem

1918 j a n u á r j á t ó l

Trianonig

Október 18-án, kedden délután

ASSZONYOK
Október

20-án, csütörtökön

délután

Csárdáskirálynő
Október 22-én, szombaton délután

Piros bugyelláris
Október 24-töI

Fiiszer es csemege
Csathó Kálmán kitünteett • z'njáié'.ia.

motvosowvik
Jrcn tisztelt Szerkesztőség! Irgalom! Kegyelem!
— kiállunk fel nagy szorongatottságunkbun, mi
szegény sokat zaklalolt házigazdák. Minden jövedelmünk adóra, vizdijra, kéményseprésre, tatarozásra megy, ha munkanélkülieket akar ai halóság munkához juttatni, azt nekünk kell megfizetnünk: felfedezik, hogy a járdák rosszak, vagy
arra köteleznek bnnünket, hogy lekapartassuk,
eltüntessük a gyönyörű diszitéseket, amelyekkel
valakik tapintatosan falainkat elláttak. Most homokot hordatnak a padlásokra. Ez még megjárja,
hacsak a homok súlya alatt a mennyezet nyaklóikba ncni szak id. Dc hogy 300 liter vizet is
íolhordjunk, az már képtelen kívánság. Honnan
vegyünk hirtelen annyi hordót? Csináltathatnánk
is elegendőt szívesen, éjjel-nappal dolgoztatva a
kádárok egész seregét, dc hát a viz télen használhatatlan, mert megfagy, sőt a hordó vagy akár
i vastarlályt is szét fagyasztja. Nyáron rövid idő
alatt megposhad n viz és gyakran ki kell cserélni a hordót és tartalma, a mennyezetet átáztatva,
nyakunkba szakad. És a sok vesződség végül is
kárba vesz.
Irgalom, kegyelem — és haladék — a házigazdák részérc!
Tisztelettel: B. A.

B u d a p e s t ,
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Elsőrangú családi
szálló a
v á r o s

központjában

z
. A ,

Egyágyas szobák
S.-től I X . - P-lg.
Kétágyas szobák
9.-től 18.— P-lg.

Külön

termek.

Penslórendsier is
b e v e z e t v e .

L
L
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KOMMUNIZMUS
köthessék. A magyar kormányt ennélfogva
felhívjuk, hogy megbízottjait a legrövidebb
Kora reggel hatalmas plakátokkal volt teliraidőn bclüf Neuillybe küldje ki.
gasztva minden ucca. Károlyi Mihály lemondott.
G. Clémonccau 122. Pojk. Amission.c
A Tanácsköztársaság vette fit a hatalmat. Statárium.
A kormányt a meghívás teljesen készületlenül
Március 25. Megalakult a Vörös Hadsereg. Felérte, hosszabb haladékot kért. A hosszabb hala.
vonult a határok felé. A magyar nép lelkesedése
dekott azonban Párisban nem engedélyezték, mihatártalan — addic, amig pár bét'leforgása alatt
crlis a kormány az egész karácsonyi ünnep telki nem sül, bogy o kommün urai milyen rettenejes feláldozásával, hatalmas arányú munkával c l .
tes rombolást müveinek ennek „ szerencsétlen,
készítette egyrészt a béketárgyalás „anyagát",
mindenéből kifosztott országnak még megmarad!
térképeket, néparány-adatok halmazát, történelmi
kevés raeglévöségében. Amikar megkezdődtek épp
bizonyítékok és geográfiai argumentumok egész
ennek a hadseregnek biztonságából ugy Budapeslégióját. Aztán — az időközben kinevezett béke.
ten, mint mindenütt szerte az országban a szördelegáció tagjait ' s belevonta a nagy munkába.
nyű eniberhajlóvadászatok, amikor teliaggatták a
Ennek a nagyszámú magyar békedelegációnalá
piactereket ártatlan emberekkel . . . Erre a vövezére gróf Apponyi Albert lett, tagjai pedig
rös hadsereg megbomlott, a katonák a maguk
gróf Bethlen István, gróf Teleki Pál, Popovics
közvetlen otthonának védelmére hazaszökdöstek.
Sándor, báró Lers Vilmos, dr. Zoltán Béla, gróf
Itt dult a terror, nőltön-nőlt az áldozatok hekaSomssich László és Praznovszky Iván.
tombája . . . Dc ugyanakkor elveszett ez az
Ezalatt csöndes, alélt karácsonyt ünnepelt az
utolsó harc is a megszállott területek felszabaország népe. A második „békekarácsonyt".
dítására. A Csehszlovák állam
megszilárdult,
hadsereget állított fel és kihívóan hirdette, hogy
1020 január 6. Elutazott a magyar békedelegánrtn kiván a „szomszéd" Magyarország belügyeició Neuillybe. A pályaudvarra
kimerészkedők
be avatkozni — a békeszerződések aláírásáig.
ncmán, sirva
lobogtattak
kendőt utánuk . • ,
Egyetlen mosoly, egyetlen hang nem lálszolt-hnlÁprilis 15. üivafalos an megalakult a. Nemzetek
látszott semerről. A vonat is mintha
lábujjheSzövetsége és megkezdte Genfben a működését.
gyen gördült volna indulásba . . .
Április 20. Az ország teljesen megbomlott. A
biztonsági szolgálatot párisi parancs szerint átMárcius 2. Az első szép, ünnepi magyar ünnep.
vették az egész országban a megszálló ántántMegválasztotta a parlament Horthy Miklóst Ma*
csapatok.
gyarország kormányzójává és a Kormányzó délMájus 1. Kommfin-ünnep. A Vörös Hadsereg
ben, a nemzetgyűlés szino előtt, letette az esküt.
minden frontop elvesztette a csalát. A visszavoEzután ugy peregnek a napok, hogy
minden
nuláskor felrobbanják
a hidakat, rabolnak és
szem Páfisra tapad. Az onnan érkező hirek egy.
kémkedés rimén sorra akasztják fel az útjukba
re vigasztalanabbak. Békedelegariónk még csuk
eső népet. Az ország elfojtott elkeseredése leírnein is tárgyalhat közvetlenül a békekonferenciáhatatlan.
val. Közvetve terjeszthetik csak elő a békepaMájus 14. A forradalmi kormányzótanács berancs ellen felsorakoztatott érveket. Nincs meg.
szüntette nz ország valamennyi újságját. Mától
hallgatás. Benes győzött. A békcfervczcttel közkezdve csak a „Vörös Újság" jelenik meg Mavetlen megbeszélésre májusban többször utazik
gyarországon.
hnza a magyar delegáció egyik-másik tagja. Dg
Szeptember 20. A román hadsereg Mosoiu tá- hiába minden. Nincs kegyelem. A bókeparancsot
bornok parancsnoksága alatt megszállta az or- egyetlen sorában sc hajlandó Clémenceau . megszágot. Tisza István gróf szörnyű meggvilkolása
vállóztitni. Bctellt a magyar sors. Nincs kint
körül folyik az országvita és a kommün átkos
Junius 4. Mcf^iivást kézbesítenek a magyar detatárjárásának felszámolása. Perek. Bosszuá'lálegációnak a Páris melletti Trianon-kastélyba;
sok. A román hadsereg bevonul Budapestre.
másnapra. A meghívás cl nem halasztható. Budapesten halálra sápad minden arc . . •
MEGKEZDŐDIK A TISZTULÁSI FOLYAMAT
1920 junius 5.
November 14. A Nemzeti Hadsereg megjelent
n főváros alatt. A románok kivonultak. A nép
fellélegzik és Horthy Miklós fogadására készül.
Egymást ölelgetik az emberek az uecán és könynyezvo olvassák csoportokban a mindenütt kiragasztott nemzetiszínű keretbe foglalt Horthy-plakátot.
November 15. A Nemzeti Hadsereg átvette Budapest és az ország fölött a katonai hatalmat.
Erre Prága elrendeli a mozgösitást és hadiállapotba helyezkedik — a magyar hadsereg esetleges támadása esetére . . .
December 3. Villámcsapásként járja a hir, hogy
megérkezett a nieghivás a párisi „béketárgyalásra". A hir igaz volt. Batidholz ezredes, az Amerikai Egyesűit Államok kiküldött ántánt katonai
parancsnoka megjelent a miniszterelnökségen és
átadta Huszár Károly miniszterelnöknek Clémenceaunak, a békcértekczlct cluökcnek alábbi táviratát:
>A szövetséges és társult hatalmak legfőbb tanácsa Sir George Clerknak — budapesti kiküldöttének — meghallgatásit titán
elhatá-ezta, hogy fejhivja a magyar kormányt arra, hogy küld'e ejt Neuillybe (Chateau de Madrid) a sz'-kteges meehatalci/zásokkal el'átott nie'*b'zottiait. hogy a békét a ÍZÖ etséies cs társult hatalmak meg-

Trianoni kastély, délután négy óra bárminő
perc. Most irja alá a magyar bckcdclegáció —i
a kényszer békeszerződést . . .
*

ITát ez a mi nagy vádiratunk]
£s a lörténoícm szinte szószerint megismételte
magát: Csclrz'.ovákiában — nagyobb
ütemben
ugyan — , de pontosan és kronologikusan ugyan*
azok az események zajlottak le, amiket nálunk viharozott az »uj« magyar térkép fccnesi kialakulása.
Megdöbbenés. összeomlás. Vigasztalanság. Mqgfel Jobbé z'x'.et'cn feldarabolás. Aztán husz c v . . .
Radnav Oszkár.

Használt

léglát
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az
Uiszeoedi Kendergyár
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Egy 19 éves szegedi elektrotechnikus

elkészítette az uj rádiótávírót,
amely feleslegessé teszi a „siftrét"és
lehetetlenné teszi a szöveg kihallgatását
(A Délmagyarország munkatársától). A szegedi feltalálók szánta ismét szaporodott eggyel.
Ifjabb B i i h r János, 19 éves elektrotechnikustanonc az- uj feltaláló, aki lelkes hangon beszél találmányáról, amely, ha a szakértői ellenőrzést
sikeresen kiállja, valóban ériékes eredményeket
hoz majd.
Ujrendszcrü rádió-távíró állomást
talált fel
Báhr János, Az intelligens arcú fiatalember
nagy meggyőző erővel ismerteti találmányát: ,
— A régi rendszerű rádió-táviró készülékeknél,
»- mondja — óriási nehézségeket okozott a bonyolultnál bonyolultabb sifíre-ek kiagyalása s s»
mellett, hogy ilymódon a szöveg továbbadása
rendkívül nehézkes, még mindig fennáll annak
lehetősége, hogy a legbonyolultabb eljárás ellenére is lehallgatják a közvetítést. Az én módszerein azonban ezt lehetetlenné teszi. Hosszas fej
törés és kísérletezés után sikerült olyan megoldást találnom, amely tehetetlenné teszi a továbbított szöveg kihallgatását. Leadóállomásom tv
fölvevőállomásoni is ugy van megszerkesztve,
hogy az orvhallgató hiába kapcsolja vevőkészülékét a megfelelő hullámhosszra, a szöveget csak
a speciális berendezésű vevőkészülékkel lebet felvenni. Készülékem éppen különleges rendszere
miatt feleslegessé feszi a siffre alkalmazását, a
leadás bátran folyhat a mindenki által ismert
egyezményes jelekkel. Azt talán mondanom sem
kell, hogv ennek mind a kereskedelmi életben,
mind pedig a hadászati hírszolgáltatásban mekkora jelentősége van.

3 0

fillér

1 kiló

elsőrendű pasztőrözött tejföl

Központi Tejcsarnok rt.
összes fiókjaiban.

foglalkozni, mikor beiratkoztam a 121-es cserkészekhez. akiknek van egy rövidhullámú Icadójuk,
ettől fogva én lettem annak a Icadónak Icgb.iz
góbb szolgálatos cserkésze. Megismertem minden
csinját-binját, sőt annyira érdekelt, bogy ettöí
kezdve még több folyóiratot és szakkönyvet kérten. kölcsön és szereztem be meglakaritott pénzemen. mint addig és a hosszas fejtörés végiil meg
hozta eredményét. Egy barátomul il — aki mos'
műegyetemi hallgató és akinek készülékem főbb
újításaim elárultam —. ki is próbáltuk a készüléket és mondhatom nagyszerűen bevált. A vevő.
amelyet bekapcsoltunk, hogy az én leadásomat kihallgassa, nem hallott semmit.

Viszonteladóknak

árkedvezményt

— És mi a terve találmányával?
— Szabadalmaztatni szeretném, — mondta kis
sé elborult arccal —, de a szabadalmazáshoz sajnos csak a találmány és annak neve van meg
— siffrelé nevet adtam neki —, de tökéletesen
hiányában vagyok annak, ami mind a végleges
modell előállításához, mind pedig a szabadalmaztatás egyéb költségeihez elengedhetetlenül
szükséges — a pénznek! Egyelőre tehát csak sári k. Várom az érdeklődést találmányom iránt,
amelyben én is, említett barátom is megingathatatlan hiltel hiszünk...

vásároljon Sasheoui Gábor

Raktáron tart női és férfi fehérneműt,
nyakkendőt, .GEVI" és egyéb márká
harisnyát, paszományárut és minden mis
divatcikket nagy választékban. Olcsó,

rövid- és divafáruházában, Kg
ívO-u. MuoiUsgoW).

versenyképes árakon ámsiti

Amit az adófizetésről íudni kell
Felemelték az ebadót

A törvényhatósági közgyűlés kihirdette az uj milyen fajtájú, 25 pengő ebadót kell fizetni.
cbadó szabályrendeletet, amely az ebadót egyes
A honvédség, csendőrség és rendőrség rendsze
városrészekben, a Nagykörúton belül lényegesen
rcsileti állatállományába tartozó, nemkülönben i
Arra a kérdésünkre, hogyan jött rá erre a
felemelte és azoukivül felemelte a farkaskutyákmezőőrök hivatásuk gyakorlására szükséges ebek
megoldásra, a következőket mondta el:
ra kivetendő ebadót.
után. mint amely ebek szintén a vagyon és sze— Amióta az eszemet tudom, foglalkoztattak
Az uj szabályrendelet szerint adómentesen csumélybiztonsági célokat szolgálják, a házőrző és
a technika kérdései. Középiskolás koromban is
pán a szopós ebek tarthatók. Réigcbben az volt a
pászlorebre megállapított legalacsonyabb adóösz*
sokat törtem a fejem a rádióval
kapcsolatos
szabály, hogy adómentesen az ebek 6 hónapos
szeget kell fizetni.
problémákon. Középiskolai tanulmányaimat azon
korukig tarthatók voltak. Ez is lényeges szigoríHázörzés céljából a belterületen egy, a külteban a negyedik osztály elvégzése után sajnos
tás A házőrző és pásztor ebek után 1 pengő,
rületen pedig legfeljebb három eb tartható. A
meg kellett szakítanom, mert szüleim anyagi viegyéb célra tartott eb után 25 pengő az ebadó. A belterületen kizárólag a háztulajdonos,
illetvo
szonyai nem engedték meg azt a fényűzést, hogy
farkaskutya és azok kereszteződéséből származó
bérlője vagy megbízottja jogosított ilyen célból
tovább tanuljak. Tanulmányaim
megszakadása
ebek után tekintet nélkül arra, hogy a házőrzéebet tartani.
után a legkülönfélébb foglalkozásokat űztem,
sére használják-e vagy sem, 25 pengő az ebadó.
Az adót az eb birtokosa tartozik fizetni, tekin*
hogy valaniiképen segítségére lehessek a szü- Vadászeb után az esetben, ha a tulajdonos ugyantet nélkül arra, hogy tulajdonosa-e annak vagy
leimnek, mig végül leszerződtem inasnak egy
azon évre szóló vadászjegyét megváltotta, 6 pensem.
villanyszerelő céghez.
gő, de a kedvezmény csak egy eb után igényelAz 'adóév első felében szerzett vagy elválása*
—- A rádiótávíróval behatóbban akkor kezdtem
hető.
tott eb után az adó egész összegét, az adóév második felében szerzett, vagy elválasztott eb utáa
A házőrző, vagy pásztorebnek, bármilyen fajtápedig az évi adó felét kel] fizetni.
jú is az eb, csak az tekinthető, amelyet vagyon
A birtokosváltozás esetén az uj birtokos birio*
vagy személybiztonság céljából tartanak. Az c
özv. Lájer Dezsönc mélységes fájdakába jutott eb után az előirt adót minden eselbcrj
cirnen szükség nélkül tartott ebet azonban egyéb
lommal jelenti, hogy életének hűséges
újból tartozik fizetni.
célra tartott ebnek kell tekintpni.
tarsa
Az ország valamely községében, vagy városi*
Mivel a város belterületén a személy- és vaban megadóztatott eb, az ezen körülményt iga*
gyonbiztonságról a rendőrség gondoskodik, a
zoló nyugta felmutatása esetén ugyanazon birtoTisza és a Nagykörút közé eső városrészben tarkos által ugyanazon évben a város területen adó*
tott ebeket „egyéb célra tartott ebnek" kell tekinfi/elés nélkül tartható.
teni. Ezekből az következik, hogy a Nagykörúton
titkár,
Azon körülmény,-hogy valamely eb elveszeit,
belül
tartolt
minden
eb
után,
tekintet
nélkül
art ö r v é n y h a t ó s á g i b i z o t t s á g i tag
elhullott, vagy leöletett, a már kifizetett adófize*
ra, hogy milyen célra használják és hogy az eb
életének 5S-ik, boldog házasságának
32-ik évében 1938. október hó 14-én, pénteken hosszú szenvedés után elhunyt.
Temetése vasárnap, Október hó 16-án
A Szegedi Szociáldemokrata Pált, a Szakszervezeti Bizottság és
délután 3 órakor történik a Városi Közaz összes szegedi munkásintézmények megrendült szívvel jelentik,
kórház halottasházából, ahonnan a Duhogy
gonics-temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Szeged, 1938. október 14
titkár, törvényhatósági bizottsági tag
Gyászolják:
fe Kő 14-én, pénteken hosszú szenvedés után 58-ik életévében elhunyt
Lájer János
Lájer Mihály
Temetése vasárnap, október h ó 16-án délután 3 órakor törtéapja
Lájer Nándor
nik a városi közkórház halottasházából, ahonnan a Dugonics-temeMustó Miklósné
Lájer Miklós
tőbe kisérjük.
Kronberser BalázsncLájer György
Lájer Rózsi
testvérei,
Munkásságának emléke örökké világítani fog nehéz küzdelmeink
sógorai, sógornői cs az összes rokonság.
utján.

Lájer Dezső
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Szeged sz. kir. város területén 1938 október 8tól 15-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát:
Szűcs Imre eladta Kovács István és nejének a
lés alól nem mentesít és más ebnek adómentes
lel, illetve értesilés napjától számitott 30 napon
Szirtos dűlőben lévő lf hold 728 n. öl
földjét
tartására nem jogosít.
belül he kell fizetni. Az cbadót tehát részletekben
02.50 K kat. tiszta jövedelemmel 4000 pengőért.
nem tehet fizetni.
Az cbadó kivetés céljából uiindcn eb birtokosa
Lippai Sándor eladta Balogh Jánosnak a Serköteles a birtokában lévő és ezen szabólyrendeAz cbadó felemelését a város közönsége súlyoskéti dűlőben lévő 1 hold 66 n. öl földjét 28.10
lrt értelmében adókötelezettség alá cső ebet rennak tartott, ezért Kiss Bálint törvényhatósági biK kat. tiszta jövedelemmel 819.66 pengőért.
deltetésének megjelölésével nz ndóösszelráskor a
zottsági tag indítványt adott be az cbadó mérKovács Gyula eladta Gyurkovics Máriának a
városi adóhivatal kiküldöttének szóval bejelenséglésc ügyében a város közgyűléséhez, amelyben
Makkosháza dűlőben lévő 259 n. öles házhelyét
teni.
arra kérte, hogv ne minden eb után legyen a
1150 pengőért.
Nagykörúton belül 25 pengő cbadó, hanem azon
Az, aki oz évenkénti bejelentésre előirt határJancsik Pálné eladta Juhász Józsefnek a Serebek után, melyeket kifejezetten patkányirtásra
idő letol(o után szerzett, adókötelezettség alá tarkedi dűlőben lévő 1 hold 1252 n. öl szántóját
használnak, 5 pengő legyen az ebadó. A város
tozó ebet, vagy akinek cloc ezen idő letelte után
1813 K kat. tiszta Jövedelemmel 3200 pengőért.
közgyűlése az indítványt előkészítés és letárgyaválasztatott el, úgyszintén az az ebbirtökos, aki
*Vid'ki Antal eladta Szanka Máriának a Fertő
ld:; végett kiadta a város polgármesterének. Ref zen idő után telepedett lc a városban, az a bedűlőben lévő 1 hold 13 n. öl földjét 5.19 K kat.
mélhető, hogy a 25 pengő cbadóban mérséklés f >g tiszta jövedelemmel 1532 pengőért
jelentés, a szerzést, az eb elválasztást, vagy leteIfjú Fodor János eladta Bába Jánosnénak a
beállani. A mérséklésnek egyszerű és ki nem
lepedést követő 8 napon beljil tartozik bejelenteMórahegv dűlőben lévő 3 hold 1326 n öl földjét
játszható módja az volna, ha a 25 pengő helyett
ni a városi adóhivatalban.
100.38 K kat. tiszta jövedelemmel 6120 pengőért.
mérsékelt összeget állapítanának meg.
A kivetíti cbadót egy összegben a közhírré téCsiszár Antai eladta Dohai Kálmánnak a Makkőserdő dűlőben lévő 2 hold 1251 n. öl földjét
7516 K kat. tiszta jövedelemmel 7791.50 pengőértNémcíországi t a n u l m á n y utamon szerzett tapasztalataim
Polyák József eladta Bödő Antal és nejének a
Rigó ucca 4. számú házát 152 n. öles telekkel
a'apján létesített
5000 pengőért.
la munka
Női sarok P 0 49-fől
Férfi soi ok P 100-íől
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank eladta özv.
la anyagok
Kószó Antalné és társainak a Velez dűlőben
Női féltalp P 2-GO-töl
Férfi télfafp P 2"79-101
Pontos klszo'qálás!
elnészm. Fekete* sn-u 8* lévő 6 hold 825 n öl földjét 67.10 K kat. tiszta
jövedelemmel 3600 pengőért.
Magyar János eladta ifjú Magyar Jánosnak a
Hódi eidcje dűlőben lévő 1580 n.'öl földjét 20 73
K. kat. tiszta jövedelemmel 1580 pengőért.
Fődi Mihály eladta Bálint Ferenc és nejéneié
a Kászonyi dűlőben lévő 1085 n. öl földjét 3.87
K kai. tiszta •jövedelemmel 1085 pengőért.
Vari Ferenc eladta Kovács István és társainak a Kormányos-ucca 14 számú házát 438 n.
öles telekkel 5500 pengőért.
Faragi Fcrencné és társai eladták Répás Lajos és nejének a Barát dűlőben lévő 1200 n. öl
földjüket 131 K kak tiszta jövedelemmel SOO
pengőért.
Moldován Papp Jánosné eladta Balog János
b'jc."ape t, ok'óber. A magyar szobrászművé- zött való igazj áhítatos alkotásra fordították.
és nejének a Külső Csongrádi-sugárut 25a számú házát 110 n. öles leiekkel 6100 pengőért.
sz-'.nok egyik kimagasló alakja Fürcdi Richárd
Füredi Richárd minden müve, a monumentális
Szűcs Irnréné eladta Bába Istvánná és társaiszobrászművész, aki szobrászati kultúránknak éralkotások éppúgy, mint a kisplasz'-ikai produktunak a Szirtos dűlőben lévő 7 hold 711 n. öl földték ten és jelentőséiben kétségtcjcniil maradandó
mai, egytől egyig magukon viselik rz elhivatott
eiobo: tény ó t alkotta. A budai Várbazár niüvészművé. z lejkesedésének és mc-s t c ríég s z eret ert c nek jét 46.71 K kai. tiszta jövedelemmel 8000 F-érf.
Papp Gyula eladta Puszta Boldizsár és nejéto'opén Jévő műterme tente muzeális karaktert
cgyfo:ma jelje z tességét. Monumentális müvei könek a Fohonczy-ucca 9 számú búzát 180 n. öles
kap ízvil, hogy ojyütt látni ott kismodeltekben,
zül mindigvajó nevezetesség a mi'leniumi emléktelekkel 5900 pengőért.
tzaborskiccekben,. részdarabekban és tervrajzokon
mű három király: zabra: Kálmán király, II. Lipót
Griffel Ferenc eladta Hajnal Márton és nejémindazokat a mihókét, amelyek a kgszémottévötb
cs I. Ferenc Jézref komoly stúdiumok eredményének oz ölhalom-ucca 30 számú házát 157 n. öles
síremlékek és köztéri szobrok Magyarországon.
ből valóíz'nüsi'ctt szoboralakjai. Ujabb müve a
felekkel 3700 pengőért.
Kalocsán nemrég fclá;litott robu z us erejű TóNemzeti Hitelintézet eladta Dobó
Rozáliának
Filtrál Richárd parrxccHrnce femetőszobráss.
ni ory érsek szobra, amelyet a kalocsai érsekség
a
Fraucisliegv
dűlőben
lévő
2
hold
422 n. öl
Elhajt nagyjaink legjavának, köz ük Jókai Mórnak,
megbízásából, a mohácsi vesz kétszázötvenével
földjét 61.12 K kat. tiszta jövedelemmel 5070
Kscsóh Pongrácnak, a János vitéz bűbájos inuzsipengőért.
fordulója emlékére, állítottak fel. Ez a szobormű
káju komponistájának, Ábrányi Emilnek, a kölSzekszárdi András eladta Klivinyi László és
jellegzetes Füredi-alkotás.
tőr.ck, Ney Dávidnak, az Operaház egykor világnejének a Nyári dűlőben lévő 471 n- öl földjét
Kisplasztikái
ajkotásait
is
valami
egészen
sajáthírű bas z ;tájának, Takács Mihálynak, Londvay
0.71 K kat. tiszta jövedlcmmcl 711 pengőért.
ságos monumentalitás jellemzi. Megmintázta János
Hivatal Anikónak, stb., stb. j-cjVzites, nagykonKovács István eladta Zsivin Dánielnek a Makvitézi
az
óriások
kö:ött,
olyan
fantáziával,
hogy
oepcióju, valóban elmélyült lelkiséggel megalkokosháza dűlőben lévő 200 n. öles házhelyét 2182
e
müve,
amely
egyébként
a
nyugati
világvárosoktott siremlékmüvét ő alkotta, fián,
épp hivapengőért.
ban járt reprezentatív magyar tárlatok egyik legtott, lojki.séjbeii tcinatöszabrászl egyedülvalósága
Börcsök Anlal eladta Katona Jőzscfnénok a
kimagaslóbb
eseménye
volt,
mindenütt
a
legnaokából, 6 lopott megbízóit a Kossuth Lajos-téren
Halászka dűlőben Jövő 8 hold 118 n. öl földjét
felállított monnmen'álit a'ányu nVórtanuk emlék- gyobb sikert aratta. Ugyanilyen fantéziaerő és mo- 76.61 K kat. tiszta jövedelemmel 7553 pengőért.
numentalitás van a Garabonciás diJk cimü kisműve* mc (.alkotású-a is.
Dr. Löbl Imre cs társai eladták Fenyő Mátyás
plasztikái müvében is, amely egyúttal a játékos
és nejének a Lőw Lipót-ucca 8. számú házukat
szobrászati kulturának ogyik világhiressege. Vi168 n. öles telekkel 25.300 pengőért.
Dr Fílrrdl Richárd müve a Szabadságszont magyarosság és huncutkodó jókedv tekintetéViola István eladja Licszkovszki
Károlynak
ié; cn iJ'ú Országzászló egész szobrábon Iz;ó Miklós óta nem alkottak annyira ómaaz Arviz ucca 2 szám házát 112 n. öles telekkel
szati és építcszeil műremeke, amelyre
gyar* szobrot, mint amilyen az ő Pelcskci Nó7100 pengőért.
e y hatalmas országos pályázat dijtáriusa.
Bábi István és társa eladták Sávai Ferenc és
nye teaként kapott annakidején felállíTermészetesen Fürcdi Richárd britokosa a kinejének az örhalom dűlőben lévő 1297 n- öl földtási megbítást.
jét 2.91 K kat. tiszta jövedelemmel 708 pengőért.
tüntetéseknek és dijak egész légiójának. Külön neErdei Antalné eladta Kondász Mihály és nejéves 'irs eseménye, a francia Grancl Prix.
A mester a Zala Györgyöt kiz/etlcnül követö
nek a Barát dűlőben lévő 1422 n. öl földjét 3.81
A:ziétikusan
magas,
szikár
alakja,
krisztusgeneráció sorából vájó. Formakulturája a :z,bráK kat: tiszta jövedelemmel 700 pengőért.
szakállas feje mindenütt ott van és ott lesz, ahol
szat lcgnemese/.b tradícióinak alapján á'l. MesKatona József eladta Zombori Vilmosnak a
a
súlyosan
komoly
magyar
szobrászatnak
meg
kell
i
terségbeli fejké ziltsógc olyan abszolút biztonságú,
Külső Csórva dűlőben lévő 1 hold 200 n. öl földnyilatkoz íi.
amilyenhez hasonlót a most felnőtt és növekvő
jét 7.01 K kat. tiszta jövedelemmel 750 pengőért.
nemzedék a bensőséges hit megfogyatkozása okáÖrdög Tamásné eladta Börcsök István és ne.ból és az uj áramlatokkal való experimentális
jéueik a Nagy Mátyás dűlőben lévő 339 n. öl
földjét 220.35 pengőért.
eröclfccscrejése miatt bizony sose fog tadni elTóth Molnár Matild és társai eladták Hegesajátítani. Ilyen hatalmas, megalapoz >tt, biztonB
U D A P E S
T
dűs Ferdinánd és nejének a Belső Szatymaz dűságos művészeti és mesterségbeli kultúrával csak
VJII. CSOKONAY U. 14. Nemzeti Színháznál.
lőben lévő 1 hold 1316 n. öl földjüket 38.67 K kat.
a ma »akadéntikus« je'zéssej illetett tradiciózus
tiszta jövedelemmel 2946 pengőért.
Családi szálloda a város szivében. Újonnan
mestereink birnak, akik studiumaik idején nem
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár eladta Boberendezve,
közp.
fűtés,
hideg
meleg
folyóvíz.
birkóztak formairányokkal, hanem egész méveszi
kor Antalr.uk a Kormányos-ucca 28 számú házá*
Egyágyas
szoba P 3 —,
kétágyas P 6.—
lelkesedésüket traclicioná'is ki fejez isi módok kö290 n. öles leiekkel 3000' pengőért.

figuclcm!

Mechanikai G v o r s t a l n a l ó

Papp oeia

Jókai Mór, K a c s ó h Pongrác, Ábrányi Emil síremlékei,
a budapesti O r s z á g z á s z l ó és a milleneurni királyszobrok alkotójánál

Füredi Richárd szobrászművész
műtermében

HOTEL CORVIN
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Önnek is meg kell már venni a

NIKOPÁLL
SZIPKÁT,

ha egészsége őr egy fabatkát . . .

— Erőteljes, vérmes, kövér embereknél reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József keserűvíz kiadós béiürülést biztosit,
lényegesen előmozdítja nz emésztést és az anyagcserét s a vérkeringést az egész szervezetben
megélénkíti. Kérdezze meg orvosát.

i— Légoltalmi hirek. A Légoltalmi Liga T.
belvárosi körzetének vezetője, dr. Lévag Ferenc
közli a következőket: »Az I. légoltalmi körzet területén Jakő háztulajdonosok rcnitenskedésc folytán
a mai napon megkezdtem a hatósági behivaldsokat, amely ejlen való szjgülés miatt az illetők kihágásért lesznek megbüntetve. — A II. tanfolyamra jcjentkezett hallgatók nagyrészc nem látogatja az előadásokat, ezek részére is hatósági meghívásokat bocsátottam ki, akiknek büntetés terhe
meljett kell most a behívásoknak eleget tenniök.
— Az I. tanfolyam hallgatói közül többen nem
jelentkeztek vizsgára, ezek a II. tanfolyam záróvizsgáján kedden, október 18-án esti 7 órakor'
jelentkeznének. — A III. tanfolyamra rendelteket
értesítem, hogy a tanfolyam október 19-én, sz?rdán ve z: kezdetét és a tanfolyam vizsgái október
24-én, hétfőn oste 7 órakor le z e k . Az előadások
az előadóteremben (Széchenyi-tér 9., II. 7.) lesznek.*
— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak Egyesülele 20-án, csütörtökön
délután 6 órakor ez egyetem aulájában szabadegyetemi előadást tart. Előad dr. Lugosi Döme
»Szeged művelődési utján cimmcl. — A rókusi
Katolikus Népkör 20-án, csütörtökön este 8 órai
kezdettel a rókusi Katolikus Népház nagytermében
vetitettképes kulture]öadást tart cz elszakított felvidéki városokról. Előadó dr. vitéz Mdriafahly
Márton. Ee'.épődij nincs.

A Szegedi Leányagyleft

ezúton is meqhfvla 1. tagjait és a 1.
tagjait és a 1. érdeklődőket f. hft 16-án
d. e. 11 őrakor tartandó rendes évi

közgyűlésére

és kéri, hogy azon minél naqyobb
számban résztvenni szíveskedjenek.
Tisztelettel a Szeaedi Leánvesyle'.

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kiphatnak
a Hatósági Munkaköz;etjtönél: Férfiak: 2 kőműves, 6 kubikos, 1 késes és kő z'irüs, 4 asztalos, 3 kádár, 4 bognár, 6 szabó, 5 borbély és
fodrász, 7 cipész, 1 cukrász, 1 kocsis, 4 nőtlen
gazdasági mindenes, 3 kifutófiu, 1 faesztergályös,
1 magyarszücs. Nők: 4 hölgyfodrásznő, 2 dobozkészitőnő.
LI

I

— Ünnep! istentisztelet a zsinagógában vasárnap és hétfőn délután 5 órakor. Halottak emlékezete hétfőn délelőtt fél 7 ós 10 órakor.
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— A SZEGEDI PIAC ARAI. A szombati hetipiacra állatfelhajtás a zárlat miatt nem volt.
Árak a következőképen alakultak. Hus. Marhahús
I rendű kilója 1.G0, II. rendű 1.4Ö-150, III.
rendű 1.20-1.50. borjú comb 2.10—2.60, eleje 100
—210, pörköltnek 1.40—1.80, sertéskaraj 2.20 P,
ccnib kilója 2.00, oldalas 1.10 pengő, zsirszulonna kilója 1G0. háj kilója 1.70. zsir 180
pengő- Baromfi.
Csirke rántani való párja
1.2o—2.2o, kilója 1.30—1.50, nagyobb párja 180-140. kilója 1.03-1.20, tyúk párja 3.20-5.40, kilója 1.05—115, sovány kacsa párja 2 20—4.40, hizolt kilója 1.10—1.25, sovány lud párja 4.50—750.
bízott kilója 110—1.30, tojás kilója 1.35—1.70. Gyümölcs. Alma'nyári édes kilója 35—60, savanyu
30—60, téli nemes fajta szép 50—80, közönséges 16
— 10, őszibarack kilója 1.00—1.40, körte szép
60—1, közönséges 40—60, szilva besztercei 40—50,
szőlő csemege 24—60, kevert 15—26, dió héjas 70
—1.00. Zöldség. Borsó zöld hüvelyes kilója 20—
36, rejtett literje 40—60, zöldbab' kilója ' 12—20,
burgonya nyári rózsa S—12, őszi rózsa 7—10, Gülbaba 8-12, oltott rózsa 8-12, Ella 7-8, takarmánynak való 5—6, vöröshagyma 6—10. fokhagyma 14—26. petrezselyem kilója 6—12, sárgarépa
6—12, vöröscékla kilója 8—14, vöröskáposzta 10—
20, zeller darabja 2—8, fejcskáposzta kilója 3—
5, kelkáposzta 6—14, karfiol darabja 4—30, téli
karaláb kilója 6—10, tök főzni való 4—6, paradicsom 4—10, ugorka nagy 10—16, apró 30—40, zöldpaprika apró hegyes 10 darab 3—5, tölteni 6—16,
torma kilója 30—60, spenót 10—16, sóska 15—30,
zöld kukorica csöve 2—4. füzéres paprika uj tüzérje 1.20—4.00. Gabona. Buza 1960-20.40, rozs
1 1.50—14 80, árpa —, zab 16—17.00, tengeri uj csöves 9.20-9.80, uj szemes 13.50—11.20 pengő. Takarmány. Réti széna mázsája 4.50—5.50, lucerna
8—10, alomszalnia 2—2.20, tengeriszár kévéje 5—
6 fillér.

BUNDÁT * 60AT < SZŐRMÉT
csak mm es rrinszku-ü
— A Felsővárosi Katolikus Népkör kulturdélutánja. A Felsővárosi Katolikus Ncpkör vasárnap délután 6 órai kezdettel rendezi meg nyári
szünet után első kulturdéhitánját a következő műsorral: ejnöki megnyitó, Gauder Andor gimnáziumi tanár előadása »Az olaszok családi é!ete«
cimen, Csapó Anna sztvalata, dr. Kecskés István hegedüszáma, kiséri Szeles Istvánné, Renyó
Ancsi és Schadt Ede énekszámai, 5;Királyhágó
alatt*, iriedenta szinmü.

Orthopaedfistiszti cipón, csizmán
Specialistája, az „ O B I " és a Tisztig
A OfA A
w
Ruházati Egylet szállítója
Dugonics-tér

— Lóvásárlás. A városi katonaügyosztály
tesiti a gazdákat, hogy október 17-én délután
órakor a vásártéren melegvérű, katonai célra
kalmas lovakat vásárol a soproni lóvásárló
zottság.

M e g k ö s z ö n j ü k

érkét
albi-

H ö l g y e i m !

azt a hatalmas érdeklődést, amit a nemrégen nyilt, fővárosi nivóju

FEMINA hölgyfodrász-szalonunk
iránt tanúsítottak. De önök is meggyőződtek arról, minden munkánkat a legnagyobb precizitással végezzük. — Vas, viz és tartós ondolálást, speciális hajfestést Ö n is a FEMINÁ-ban csináltassa. A legdivatosabb frizura kreációk készítése. — F E M I N A az exkluzív
hölgyek találkozó helye.
Vezetők: R
n é és P a l o l á s M á r i a .

& cz

F E M I N A ,

Kíqyó ucca 2. szám alaif, a Horváth-kávéház melleit-

4 MANSz felhívása
a szegedi asszonyokhoz
A szegedi MANSz vezetősége a következő
felhívással fordul a szegedi asszonyokhoz:
„Magyar Asszonyok! Hazánk rendkívül nehéz, sorsdöntő óráit cli. Férjeink, fiaink feszült
izmokkal állnak azon a helyen, ahová őket a
szent Haza iránti kötelességteljesítés állította.
Kemény kezükben a fegyver vagy a munka
szerszáma r- izzó szemekkel néznek a magyar
jövőbe... Mi, magyar asszonyok is végezzük
kötelességünket, de ugy érezzük, hogv
a
rendkiviili idők rendkívüli erőfeszítéseket kívánnak tőlünk is. Részt kérünk. — nem: részt
követelünk mi is a hazánk jövőjéért folyó
nagv munkából.
Magvar
Asszonvtestvórek!
J ö j j ü n k össze, beszéljük meg a tennivalókat!
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége szegedi csoportjának vezetősége 17-én
délután
fél 5 órakor a DMKE üléstermében (Roklogasszony-sugárut 2.) gyűlés tart. hogv közösen'
megbeszéljük a tennivalókat. A gyfiléscn a
MANSz központjának képviseletében részivel
B r o s s o k Rudolfné, aki beszédet tart.
A
MANSz vezetősége a gyűlésre meghívja nemcsak az összes tagjait, hanem Szeged össze®
asszonyait is. Magyar 'Asszonytestvérek! .löjjeIrk el minél többen, hozzatok magatokkal II
i gondoláinkat, eszméket, a továbbiakat majd
megbeszéljük.
Magvar

testvéri

szeretettel h i v 'és v á r

ben-

neteket a MANSz vezetősége.
LEGSZEBB

alávndék az

óra, ékszer

Győri

ÓRA-, ÉKSZER JAVÍTÁS

?

KLAUZÁL TÉR 2.

— Adományok a Horthy Miklós-repiilönlapri.
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1000 pengőt, az intézet tisztviselői kara 113.88 pengőt adományozott a „Horthy Miklós", nemzeti rcpiiiőalupra.

SIR

KERESZTEK
KERETEK
flH csmemaruBusr rí.
Szened,

Móréi u n a

ISb.

4 felvidék! magyarságéri!
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének
szegedi csoportja hálás köszönettel nyugtázza a
felvidéki magyarság részérc hozzá beérkezett következő adományokat: M. S. 20 pengő, Glöckner
Józscfnó 10, Szenes Kornélne 10 pengő, Sehol!a
Mária 1 kg 00-ás liszt, dr. Bcntschik Aladárné 3
kilogram 00-ás liszt és 2 kg árpagyöngy.

AZ ^ VIB.ÍGON matr„ftLHa"
villanyszemfelszedögóppel H A R I S N Y A szemfslszedós
fillérekért. Uj harisnyát és fejelést legolcsóbban készít

MFIFMFN ílnnka

Gró( A

w»ony» A,bcrl

I l L L l l Y I L g l R l U I I H d (Iskola) ucea 14 sz.
— Októberi gyorsirási és gépírást tanfolyamokra beiratkozás szakiskolában (Ilonvcd-tér 4 )
— Szeged város zálogkölcsönintézete 1938. október 19. és 20-án az ipartestületben lévő Árverési
Csarnokban árverést tart, mely alkalommal ez
1938 augu:z us 31-ig lejárt zálogtárgyak kerülnek
árverésre és pedig első nap ékszerek, másnap ingóságok, mindkét napon délután félnégy őrikor.
1938 október 20-án a dr. Simon György.féle 1938
szeptember 19-ig lejárt zálogtárgyakat árverezzük

ugyanott. Árverési Csarnok ignzga'.ósíga.
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A Z Allöld l i d v A n v o s á a n
SnlflOlorlAnl lOlyloncgO k a l y h ú k !

LUN 0
lüzheiiisk

PfiTDBÍUUm.

fieo perpetuum.
Kalor,
Rex,

— Elveszett Földessy Géza színházi főrendező
„Lord" névre hallgató szetlcr vizslakutyája. A
megtalálót kéri, vigye el a színházhoz.

Kályha raktáramat vételkötelezeltaég i élkül

Fafütöshe l

kérem meg-

Lignor

tekinteni

nagy vaiaszt" k
ocso arak!

Telefon
20-89.

I:gy elzárt ucca
a Fodor-lelepen
Fontos kérelemmel fordult dr. P á l f y József
polgármesterhez n Fodor-telepi
városrész küldöttsége. Elmondották, hogy a Késmárki-ucco 1.
ós 3. szám nlitt lakó dr. S z á s z István cs ugvnuitt n 2. szám lakója, N é m r i c h Emil háztulajdonosok kelésére ugy a város, mint a fellebbezések
során a fellebbviteli hatóságok is Ítéletben megengedték, hogy a házuk elött levő uccarcszt ingatlanukhoz csatolva elzárhassák. Ezzel elzárult
ennek a városrésznek közlekedése, azonkívül, hogv
az ilyenformán való ulbirtokosok köztulajdon birtokába jutottak.
0
.Kérik a Froor-telepiek ennek az uccarészuck
njbóli sürgős megnyitását és erre uj kérvényt adlak át a polgármesternek, aki megígérte, hogy
részletesen kivizsgáltatja az ügyet.

Hölgyem,

ha o l c s ó n és szépen óhajl
8 I I ö z k ö d n i ruhát, habófoí
„POMPADUR" szalonban kell
beszerezni. — Győződjön meg.
Csekonics ucca 1 szóm, I. em.

— Sztrájk után. Az elmúlt év szeptemberében
kömüvessztrájk volt Szegeden. A munkások le
álltak, akadtuk azonban egyesek, akik
tovább
folytatták a munkát i munkásság kívánságai ellenére. Ezek ellen vonult Tel egy csoport munkás,
élükön B a l o g h Jánossal. A Szent László-uccában megfenyegettek egy kisebb dolgozó csoportot. Az ügyészség magánosok elleni erőszak cimén adott ki Balogh ellen vádiratot, akit a törvényszék sztombalnn tartott tárgyaláson tizen-'
négy napi fogházra itélt.
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a város szivében,
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Erősen mérsékeli

árak.

VII., 1Kürt ucca 6.

P á l r l « kávé

h á 7. m ö g ö t t .

ol legszebb
gyermeUgarnlturúU.
a legnagyobb
vúlaszíéltban
a
tef>ércégtáblás

— Halálra forrázta magát. V i n e z e Pál lápéi gazdálkodó másfél éves Béla i'ia tegnap viz
zel 1-,'orrázta magát. Harmadfokú égési sebekkel
beszállítottak a bőrgyógyászati klinikára, akol
szom.oa'on n.eglult Gondatlan emberölés cimén
megindult az eljárás.

fehér és fekete
zománcozott
kivitelben

Simplex

, 1VJ38. október i n .
•———^m^mmmrí

— Megrögzött székrekedésnél cs annak mindenféle Káros következményeinél a gyomorbélcsatornút reggel felkeléskor egy pohár természetes
„Ferenc József" keserűvíz azért, mert anélkül,
hogy a betegnek a legcsekélyebb mértekben is
erőlködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja
és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze
meg orvosát.

Ifarga Dezső Vasáruháza
tazai szenekhez

SZÁ G

— Szegedi Sakkélet. A Szegedi Sakk Kör bajnoki versenyének első fordulója a következő eredményekkel végződölt: Soóky nyert Schwarcz ellen, Mák Itosenbcrg ellen, Nagy Simon ellen, -a
Konrád—Neumann játszma döntetlenül végződött.
Kristó szabadnapos volt. A második fordulóban
Soóky nyert Krisló ellen, Nagy Konrád elten,
Mák Schwarcz ellen, Neumann Rosenberg ellenSzabad volt Simon.
— A Századunk októberi száma a következő
tartalommal jelent meg: Gsécsy Imre: Nemzet és
nemzetiség, Rédei József: t ' j mezőgazdaság, uj
par iszlság, Benedek Marcell: Kölesey. Kőhalmi
Béla: Az ötven éves „Régi Magyarország". Devecseri Gábor: Karinthy Frigyes, PoláVivi Mihá'y
(Manchester): A pénz. működése, stb„ slb.

Nöl fekete t é l i k a b á t
dúsan szőrmézve P 23
M i n t á s flanell maradék métere
78 fillér

MENYECSKE BOLT

M i k s z á t h

MAKÓ

K á l m á n

u c c a

16.

X. 16.

Ingatlanforgalom Makón. Gachal János és neje megvették id Gachal Jánosné Kigyó-uccai házát 5500 pengőért, Forgács József és neje Fovisek Károly Sirkert-ucca 13. számú házát 4700
pengőért, Fazekas János és neje Balázs Imréné 2
hold 900 négyszögöl semlyéki földjét 3000 pengőért, Yáradi Sándorné Galgóczi István 1153 n.
ül kenyérvárói földjét 1009 pengőért, Igaz János
és neje Jáksó Anna 325 öl ardicsi földjét 360 pengőért, Kiss Jánosné Kiss Gáborné cs társai Tulipán-uccu 18 szánni házát 2700 pengőért, Sárosi
Gyula és neje Forrni Mihály Rókn-uoca 30. számú házát 1300 pengőért, Nagy Gyula Nacsa Istvánné 152 öl lesi földjét 120 pengőért, kk. Bürgés
Julianna kk. Katona Imre és társai 1 hold lelei
átmenti járandóját 2000 pcngöérl. Forgács Károly
és neje megvették T-'ndler Lajosné .Andrási 18. sz.
hazát 4900 pengőért, Patkós József és neje Gilice
Gergely Szunvog-ucca 41 sz. házát 1900 pengőért. Szakács Ferenc Tamnsi András Szegfü-ucca
11. szánni házát 1650 pengőért. Szirbik József és
neje Sipos Antalné Kálvin-urca 6. száma félházát
76.50 pengőért. Pánczél Sándor Pánczél
Rozália
1375 öl kákási földjét 1800 pengőért, Bugyi Mária írj. Katkó János 1 hold 591 négyszögöl ménjárását 380 pengőért, Kurusa Erzsébet és lársai
Yig István 934 négyszögöl Jángor földjét 1200
pengő 90 fillérért, Pánczél Rozália Kiss Jakab
Sándor Verbőezy-ucca 2. számú házát 2200 pengőért. Borbély Józsefné Majsai Fcrenené 452 n.
öl kortyogói földjét 800 pengőért, Görbe Ferenc
és neje K. Szabó .József 800 n. öl igási ugarját
1250 pengőért, kk. Dobsai Mihály és Imre N igy
Antal t hold 1110 n. 'öl mezőhegyest ufmenti földiét 300 pengőért, Katona József cs neje Dávid
Jánosné és társai Iránvi-ucca 2a szánni házát
3800 pengőért.

Borosnál

ÉN IS C S A K H A L L O T T A M ,
hogy dr. Hunyadi János
pengőért húzat vett.

ügyvéd 40 ezer

hogy a Tisza kitűnő tulajdonosa,
novics mintegy négy hete beteg;

Jura-

liogv Schcrntann Kálmán, a Tisza egykori
bérlője Szegeden tartózkodik és a Juranovies birtokon szüretel;
hogy az ismert pesti szépasszony, aki linóm autóján gyakran vlkendezctt Szegedre,
második hete hiányzik a kávéházi parkettről, mert a férje a viszonylagos biztonság
okáért autójával együtt vonult be;
hogy nz ismert hirtelen-szőke
asszouy
kiemelte háztartási alkalmaztatásából azt
a leányt, aki férje szivét és zsebét iartósaD
és alaposan lekötötte.
hogy a fess*) fiatal drámai színésznő, a
szegedi társulat uj tagja, aki évfolyamának
legtehetségesebb növendéke volt és előkelő
tiszti család leánya, már válik is országoshirü sportbajnok-férjétől;
hogy a társulat fiatal nőtagja
alighogy
megérkezett Szegedre, egy divatáruüzletbe
sictett, hogy harisnyát vásároljan és nagyon meg volt döbbenve, bogy megtagadták tőle az 50 százalék engedményt, amit
az üzletben — amig a kereskedő nőtlen
volt — élvezett;'

Légoltalmi
olc.ón bc- I nLA A n t i ! kádármsatemél Szeged. Polilognsernny
ezerezpeti LdRU Hlltdl sugárat 3.
Tololon 31—33.
Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
85)022—938. adtez.

Hirdetmény.
A városi adóhivatal köz'iirré teszi, hogy az Országos Földbirtokrendczö Biróság egyesbirája azok
cíjen, akik Szigcd sz. kir. városnak — a város
körüli
ingatlanaiból
juttatott kisharzonbérletekl
után — a 66.975—928., iljclvc a 18.973—1931. O .
F. B. szám alatt hozott Íteletével megállapított 03
az 1937. év október 1-én és 1938. április 1-én esedékes haszonbéreket ismételt felhívásra sem fizették meg, az 1938. cvi 41. te. 10. §. 1. bek. és az
1933. évi XVIII. le. utolsó bekczlés 2. pontja a l p ján a kielégítési, végrehajtást elrendeli. A végrehajtás foganatosításával az Országos Földbirtokrendező biróság cgyesbirája az 1. bekezdésben)
idézett jogszabály értelmében Szeged sz. kir. város adóhivatalát bízta meg.
A züogolás foganatosítása előtt felhívja a városi adóhivatal az említett rendelet 47. §. értelmében a hátralékosokat, hogy a hátralékaikat 8
nap alatt fizessék bc, mert különben a végrehajtási eljárás ellenük folyamatba lesz téve és a befizetés elmulasztása ti hátralékos követelések!
fenntartásával a juttatás elvesz.ését is maga után
vonja.
Az Országos Földbirtokrendczö Biróság cgyesbirája a 11.883—938. O. F. B. szám alatt hozotti
végzése efien a közhírré tételtől számított 15 nap
alatt fellebbezésnek van helye az Országos Földbirtokrendezési Biróság Tanácsához.
Szeged, 1938 október 13.
. . ..
Városi Adóhiva'ai.

Anyakönyvi hírek. Házasságra
jelentkeztek:
Szálkái József Patkós Juliannával.
Házasságot
kötöttek: Harcsás Laios
Telecsán
Rozáliával,
Joó Ferepc Mészáros Emília Máriávil. vitéz Bnrka Sándor Kádár Erzsébettel, Csorba Ferenc Török Mária Julianna Erzsébettel. Kocsis István
Kun Erzsébet Klárával, Almási Károly Gvörgy
Ferenczi Annával. Ruzieska Ferenc Varga Mária
Eszterrel. Elhallak: Ungvári István 09 éves ki«zonibori lakos Kórház-ucra 2„ Ars Mihály - 63
éves Gvöncv-uera 28. elhalt Kórház-ucra 2.. I n esik Jánosné Sznopk i Zsuzsanna narrvlaki lakos
• '' - r - e n
r,vnla 55 éves Nagyfol«
HORVÁTH
kórházban

O s z i kötöttáruk
ZWICKL L.
MIHÁLY

UCCA

10. SZÁM.
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Kemény

tűzifa

eladás!

Mindenki beszerezheti tűzifa szükségletét a tiszai
rakparton Stefánia olött, mig a kirakodás tart

Régiek, ujak és akik visszatértek

I. o. szil hasábfa P 4.20 q
I. o. lölgy „
P 4.30 q
lölgy-és szildorong P 4.— q
házhoz szállítva. Megrendelés a h a j ó n á l , vagy

(A Dé'magyarország munkatársától.) Csütörtökön zsúfolt széksorok ejött szétnyílt a szinhátz bársonyfüggönye, megkezdődött a szezon. A régi
gárdát ujakkal frissítette fej
Sziklai direktor.
Ezeknek az első »vizsgája« már Szolnokon megvolt. A kapunyitás lázas tempójában beszéltünk
a művésznőkkel és a művészurakká], azokkal, akür
ujak és akik visszatértek. '
Patkós Irma
- „
nélkül nem lehet elképzelni a szegedi színházat.
— A felfrissített társulatnak — mondotta —
tehetséges tagjai vannak. Ugy érzem, hogy partnereimet megszereti a közönség Szegeden is; Szolnokon már mindenki a szviébe zárta őket.
A visszatértek között vaunak a
Jurik-nővérck;
Ica és Julcsi. Visszatért vejük a szegedi színházhoz a néhány év előtti népszerű szubrettpár.
— Mi ketten — mondják egyszerre — csuk egy

helyre megyünk. Hívtak bennünket ós mi örömmel jöttünk vissza a drága szegedi közönséghez.
Partnereink clragadóak, erről mindenki meg fog
győződni. A szegedi deszkákon már sok szép sikert
megértünk, most, liogy visszatértünk, ugy érezzük,
hogy mindig iit voltunk...
Jaczkó Cia,
aki, mint gyermeki z'.nésznö a filmszkeccsiekbew
tünt fel, nagyon boldog, hogy a legnagyobb vidéki
színpadon szerepel. Hiába ]ett bck>ie »felnőttc művész lő, ö meg mindig —< a kis Cia maradt.
— Már debütáltam Szegeden — mondotta —,
de még mindig drukkolok. Azt hallottam, hogy
szigorú a szegedi közönség, de ugye igazságos . . . ?
Kaivúlly Judilh,
a tz nház »ujonca«. Most végezte az akadémiát és
első sikereit itt akarja kivívni magának. Szrrclno
olyan hires Jenni, mint a férje: dr. Gombos Sándor Európa- és olimpiai vivóbajnok.
— A férjem ti mondta, u versenyen csak az
győzhet, akinek önbizalma van és nyugodtan néz
szembe az ellenféllel. Én bizony kicsit drukkolni
fogok majd, ha a »plansra« lépek, dc remélem,
hogy az sc!lcnfc!em« nem akar engem — legyőzni...

— mondotta — és belekapcsolódni a fejlett szegedi színházi életbe.
H. S.

V

A L A N E N N Y I
szinházi előadásra
J ÉG Y E K

LIPPAY IMRE KlX^T'i,.
lághirü operettje van műsoron filléres helyárakkal.
Színházba járni a legszebb és legolcsóbb magyar szórakozás.

Harmónia hangversenyek
Szombaton, Tisza, 8.

Bpesii női kamarazenekar
a Délmagyarország
jegyirodában.
HETI

A kiváló magyar együttes gyönyörű miisorral
mutatkozik bc a szegedi közönségnek.
Jegy cs bérlet válthaló Délmagyarország jegyirodában.
—OQO—

fxinhánl

MŰSOR:

Vasárnap délután: Legyen ugy, mint régen
volt. Rendes helyárak, délutáni bérlet.
Vasárnap este: Legyen ugy, niint régen volt.
Páratlan bcrlct.
Minden este és vasárnap délután: Legyen ugy,
mint régen volt.
Kedd délután: Asszonyok. Filléres helyárakka).
Csütörtök délután: Csárdáskirálynő.
Filléres
helyárakkal.
Hétfőn, 21-én: Fűszer és csemege. Csathó Kálmán Voinits-dijjal jutalmazott vígjátékának bemutatója.
—oO°—

Legyen ugy mini régen voll

.

(Operettbemutafó)

Megkezdődött a szezon, megkezdődött az operettszeria. Első a sorban az a vadonatúj idei, sőt
nyári „sláger", amelynek fáradhatatlanul kitűnő
szerzője eddig a „Mit susog a fehér akác", a „Surgapitykes közlegény", stb., stb. múlhatatlan alkotásokkal gazdagította a világirodalmat. E r d é l y i Mihály, aki nemcsak szerzője, dc egyben
komponistája, producere, direktora cs lelkesítője
is darabjának, ezúttal „színházakat mentő" hatásait cs fogásait Dorozsma mellől a kínai határszélre telepítette át, ott is egy mesebeli hadifogolytelcpre, ahol nemcsak csillognak az altilák,
de boldogan virul a szerelem. A mesebeli viláFöldessy Géza
got persze semmiképen sem zavarja a jótékony
angyal, akinek egyetlen szavára 50 ezer dollár
A filmet hagyta ott a szegedi deszkákért, rendejelenik meg a
fogolytáborban, amelyből valazője is a színháznak.
mennyi vágyakozó hadifogoly varázsütésre hazn— Mi igazi színházat akarunk adni — mondotta
ufazhalik. Mindamellett can egy valóban hatá-—, erre minden adottsága megvan <i társulatitok. sos és a mai időkben különösen meghaló felvoVannak elgondolásaim és remélem ezek megértésnásvég és akad néhány pattogó melódia is. A dasel fognak találkozni mindenütt.
rab mindenesetre-olyan tüneménye színházi vilnbunknak, mint mondjuk az európai irodalomnak
— Shakespeare.
Szalma Sándor
„ ,
Az előadás pattogott, forgott, lelkesedett, wa ízagedi deszkákon startolt, hogy három év múlkülönösen P a t k ó s Irma jóvoltából, aki ezalva, mint beérkezett színész térjen vissza.
kalommal a tábor jótékony angyalát énekelte,
— hírként is mindig az volt a vágyam, mint a
J u r i k Ica. Julcsi, a szende kis J a c k ó Cia,
többieknek, akik itt kezdték — mondotta —, hogy
S z a l m a Sándor, V e s z é l y Pál,
Szokoly
egyszer visszatérjenek oda, ahonnan elindultak és Gyula, T a m á s Benő cs a többiek táncaival cs
ahogyan én visszajöttem. Milyen jó az ismerős ur- mókáival, valamint E n d r e Emit lelkes vezényletével, A szerzőt a felvonások után a szereplőkcok előtt játszani...
kel együtt sokszor kitapsolták és éppen ugv rnegtnpsolták a zenekar elén a kőzzenek vicFám ritSzokoly Gyula,
musaiban.
£rdödy Kálmán utóda már vojt tagja a SY'klai—OO°—
4 4
társulatnak, amikor még Sopronban direktorosko\ színházi Iroda hírei
dott a szegedi igazgató.
— A niai világban nagy szüksége van az embeÁ „Legyen ugy, mint régen volt" tegnap esti
bemutató előadásán minden jelenet alatt fergetereknek a gondok felejtésére. Jöjjenek el a sz:nges taps, hosszan tartó éljenzés harsogott.
héz'ia, ez a legjobb bufc]ejtö hely... Igy jó dár
Kedden délután egyetlen férfi szereplő sem
a közJUség, no meg a direktor is...
játszik. A különlegesen érdekes előadáson sz
„Asszonyok" cimü szenzációs vígjáték kerül színTamás Benő,
re filléres helyárakkal.
sz ismert komikus is tagja az uj társulatnak.
„Csárdáskirálynő". Csütörtökön
délután Sz.
— Érdemes volt Budapestről Szegedre jönni
Patkós Irmával a cimszercDben Kálmán Imre vi-

mmmmmmmrn

%nr>fiakjctá\

Hódmezővásárhelyen Kardos Géza színtársulata a Hatodik emelet cimü ismert vígjátékot mutatta bc, a helyi sajtó szerint, pompás előadásban. A Nyitott ablak cs a Vig özvegy van még
műsoron.
Baján most került szinre a Macskazene cimü
operett szcp siker mellett. A hét többi napján a
Júlia ment.
Debrecenben Horváth Árpád igazgató klasszikus opercttciklust és bohózatciklust kezdett. Az
opercllcikltis első előadása a Csárdáskirálynő, s*
hohózalciktus első darabja Nyitott •ablak, második darabja a Nincsenek véletlenek cimü vígjáték lesz. Mindjárt a szezon elején sorra kerül a
Fűszer és csemege cimü Csathó vígjáték, amely
nálunk hétfőn megy.
Ismeretes, hogy Szombathely város 500 penü'I
vigalmiadó átalányt rótt ki a színházra. A kirovás körül, miután egyetlen vidéki város színháza sem fizet vigalmi adót, éles viták támadtak,
amelynek hullámai a mai napig sem üllők el.
Most az Országos Szinészegyesülct is akcióba
lépett és az egyesület kérésérc a belügyminiszter
felülvizsgálja a szombathelyi kisgyűlés határozatát. Érdekes, hogy a szombathelyi javadalmi hivatal az 500 pengő behajtása céljából megjelent
•a színházi pénztárban, még miolőtt az igazgató
a kisgyülési határozatot kézhez kapta volna. A
gyors behajtásból azonban nem lett semmi.
Szombathelyen szegedi ismerősök közül Hámori Lili és Erdődy Kálmán játszik. Műsoron rt
Sonja, a Iluszár'parádé s a Legyen ugy, mint
régen volt szerepel.
Pécsett ltánky kamaratársulata játszik. Műsoron a Tiifun, a Kék róka, a Süt a nap és a Hódit ás van.
A miskolci színtársulat pénteken, október Iáén kezdte meg szezonját. Első előadásul Honthy
Hanna vendégszereplésével szinre került Erdélyi
Mihály eredeti operettje: Legyen ugy. mint régért
volt. Az előadás rendezője Ihász Aladár.

UT

idő
A iSzegedi Mcfeorologini Obszervatórium jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 21.0, » legalacsonyabb 10.0
fok Celsius. A barométer adata nutlfokr:*
és tengerszintre redukálva reggel 766.6,
este "66.1 mm.
levegő páratartalma
reggel 90, délben 47 százalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 1—3.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10
órakor. I d ő j ó s l a t ; Gyenge légáramlás. reggel több helyen köd, kevés felhő,
a hőmérséklet alig változik.
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Amerihai citromos Klsziiminiieh.
arcvizek, krétnek, olajok, nnderei
Szeplő elleni 'énwédfl szerek.

Reiter oszKarne kozmetikai intézete
Szeged. Dueonlcs-tér 11., I. em. Telefon 26—02. Arcápolás. Szépséehi
bák. szemölcsök, szőrszálak végle
ges eltávolítása. Fénykezelés.
Panitvánvok k!kéo7>>-e. Olcsó bénet'-e.'idsTe"

t
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Vasárnnp, 1058. október 16.

oka, leghelyesebb, ha tz korvoshoz fordul. Addig
is mosdjon mc'cg víz 5en napjában többször az arcbőr természetének megfelelő szappannal. Vigyázzon emésztésére, egyen sok főzeléket, gyümölcsöt
és ne igyon alkoholt. Nc nyomkodja arcbőrét, il-

letve pattanásait.
Előfizető leánya, örvendünk, hogy tanácsunk
eredménnyel járt. Folytassa tovább rz adott utasitás szerint legalább három hónapig, amikor is
újból számoljon be az eredményről.

KevesxivejivényeU
Megfejtésül a teljesen kitöltött rejtvény küldendő bc.

VI. Keresztrejtvény.
1

A kozmetika
ftó igaz értóimét még mindig igen sokan nem
tudják, mert azt hiszik, hogy az nem más, mint
n női arcnak púderrel, rázzsa], szeiutestckkc', cgyz'ival »sniink«-ke| való elárasztása.
A A' zmdika pedig az clörcharjaüó kuHurával
hatalmas lendületet kapott, amelyről a modern
nőnek akarva, nem akarva is" tudomást kell íz
resnie. A tapasztalatok és fáradtságos kutatások
Eredményeként a gyermekcipőben járó kozmetikát
sikerült tudományos ajjapod feicpülö szépségápolássá kidolgtzii és utnnak igen komoly hivatásit
adni. A mai tudományos alapon dolgozó kozmetika
behatóan foglalkozik nemcsak a termcszetadta
-zepség 6s fiatalos kfi|sö megőrzésével, hanem a
zápréghibák mcgdözc6cvcl cs e'.tévolitásával is,
mig legkevesebbet u női arcnak gicsszarii festésével.
A jól ápo[t, egész égős külsó a mai nehéz
hüzde'-mü |ctha-cban e'sörer.dü szükségesség lett
cs mindgyakrabban lájLhatjuk, hogy csak a jó külsővel rendejkezö egyenek tudnak pályájukon úttörőén érvényesülni. A kevésbe elönyös külsejü
nőnek meg inkább mindenáron és minden körülmények között ápolt arcúnak kell letinic már
ceuk azért is, mert csak az a nö élhet zavartalan
lejki életet, akit nem nyom a saját csökkent értékűségének ' tudata.
A kulturával haladó nő nem is mond le a
racionális szcpségápolésró1 azért se.ii, mert a modern íiipségápolás ma már nem egy kellemetlen
tortura, nom is költséges, dc ezért sem, mert
tudja, hogy önmagával szemben legelső kötelességei közé tartozik ugy foglalkozásában, mint házasságában szépségét, fiatalságát megőrizni, mert
-ok karrier letörésének, sok hézasságbontásnak
nem ogyslír az oka: a nőnek önmagával való ncmttirődéso.
\z arcnak, hogy az rugalmas, üde, fiatalos
maradjon, hogy rajta tzipséghibák ne észleltessenek, egy állandói egyéni arcápolásra van szüksége, mely mindenkor az arcbőr természetének
megfelelő háziápolással kell hogy egybekötve legyen. Minden arcápolásnál a legfontosabb egy
pontos arcbőrdiagnózis, amikor is a diagnózislámpánál (reflektornál) a bör minden hibáját könyörtelenül meg kell állapítani. Csak igy lehet>cjo.;, hogy a jiö arcbőrének term&Z 'to szerint a
neki megfelelő háziápolásra kellő tanácsokkal el' átessek, amiket ezjtán készségei örömmel és
kritikai öniMegfigyeléssel odahaza keresztül
is
vihet.
A racionális modern arcápolás a kellően instruált háziápo]ással együtt biztosítja minden nőiek az üdeséget, frisseseget, fiatalos, kellemes
külsőt.
Reiter Oszkérné.
. —oOo—
KOZMETIKAI ÜZENETEK
Makói elöf g'tő. 1. Valószínű a belső kiválasztási mirigyek zavart működése okozza. Ezt kell
előbb kivizsgáltatnia, mert ezt eredményesen lehet gyógyítani is. 2. Nem rzibad sok édessé-,
gcket, té zlakat ennie és sok folyadékot innia.
Tanácstalan.
Végtagokat helyi fogyász ássál
csak akkor lehet eredményesen vékonyítani, ha
zdrlcrakodás okozza a niegvastagodást.
Korán özülö.
Akinél a hajlam megvan, az
minden nclkül is bekövetkezik. Csak festéssel segíthet rajta; vlgyéz:on, mert sokszor bőrgyulladást okez.
Tisza Laius'körut,
Faggyumirigytul lengés az
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Vízszintes soroki
2. A szegedi szabadtéri játékok müsordurabjának szerzője. 10. Nem fiu. 11. Lét, 12. Igekötő. ff.
Történelmi nevezetességű török város. IC. Elájul.
(Ék. hiba). 17. Bánat, 19. Épitész-ti stilus, 20. II»zas. 23. Német prepozíció, 24. Igekötő, 26. Kisvárosi szálloda, 28. Költői miifaj, 29. Elemei. 30.
Bolti fon. 31. Cscndörségi alakulat, 33. Ami tilos,
36. Csalfa, 38. Kettős mássalhangzó, 39. A gyilkos. 41. Elnöki rövidítése, 42. Ma már ritka emberi tulajdonság, 46. Folyékony, 47. . . . na. Amerikai folyó, 49. Angolul megyek, 52. Liba mondja,
53. Sir, 51. Német névmás, 55. Elhunyt magyar
író, 60. A kertész, 02. Leány név, 63. Elrak, 61. A
rézni ige egyik alakja, 60. Száraz falevelek tömege, 69. Három betű az ABC-ből, 70. Jelkép,
amely elölt mindenki kalapot cinci, 71. Fehérnemű mássalhangzói.
Függőleges sorok:
1. Halála nagy veszteségünk, 2. Idöhalározó, 3.
Az egyik elektromos pólus, 4. Tyrusi királyleány,
5. Szám, 6. Női név, 7. Latin névmás, 8. Keres-
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kedclmi alakulat, röv. 9. A legolvasottabb vidéki
napilap, 12. Távolodást jelent. 13. A stúdió teszi, lö.Eurydiké férje, 18. Német város, 21. Férfinév, 22. Kenyeréről híres pestkörnyéki városka,
25. Férfiruha, 27. Ilclyhatározói rag, 32. Nevek'
után olvasható rövidítés, 34. Nem fő, 35. Bismut
rövidítése, 37. Idegen pénznem, 40. Ilyen szerelem
is van, 43. Mint 12 függ. 44. Kellemetlen rovar.
45. Hozzáér, 49. Rádió adóállomás. 50. Csecsemő sírása. 51. Ilárom egyforma mássalhangzó, 50. Visszafelé a szorzás jele, 57. Citál, 58.
Mutalószó, 59. Nycst más nyelven, 61. Idegen
pénznem, 65. Kis folyó, 66. Névelő, 67. V. A. 68.
Római pénz.
—oOo—

A megfejtők névsora
Az V. száma keresztrejtvényt helycsen fejtették'
meg: Ambrus
Ferenc, Boliury
Béla,
Berger Kornélia, dr. Boross Dezső, Bach Ottóné, BaIgoli György,
Cseh Matyi, Csanádi Katalin,
dr. Erdélyi István, Engcl Gézáné, özv. Erscg
Györgyné, Fekete Mária, Fejér István, Frisóhniann
Gábor,
Fürst Vilma,
Feldmann Ica,
Glück Ágnes, Gémes István, Horváth György,
Hatvani Lnjosné, Hódi Mihály, dr. Kuzmann Józsefné, Kiss Andor, vitéz Keresztúri Jenő, Mészáros Pál, Mosonyi Béla, Nemes Mihály, Palkóvits Károly, Papp Ilona, Prágai János, Regős
Borbála, Rottmann Károly, Rózsa József. Radó
Aliee, Singer Mátyás, Sehncer Zsuzsa, Vermes
Vilmosné, özv. Wclsz Sománé, Fischer Katalin,
Weisel Samu, Stcrn Richárd, Stcincr Sári, Spécz
Lajos. ifj. Sztojkoncszku Demeter, özv. Szőllősí
Józsefné, Zentai Antalné, Boros János, Bálint
Sándorné, Elek Józsefné, Csányi Antal, Erdélyi
Tstvánné. Ilalasi Nándor, Kónya Károlyné, KisS
Etelka. Kelemen Ilus. Krausz Dénes. Kónya Sándor, Kalmár Ferencné, Papdi József. Pintér
Gvörgyné. Palotás Hona. Rékai János. Róna Tstvánné. Robicsek Percnc, Schiller Rózsi Sebők Y?énesné. Szabados Ferenc, Szántó Lajos. Szabó Péter. László Zsuzsa. Sebes Magdi, Lőwi Ilonka,
Takács Juejka. Két rejtvényt fejtettek mos: Császl
Sanvika. Mosonvj Edit. Süli Márta, Sztojkoncszku
Er7<"'Urt Egy rejtvényt fejtett meg: Csiszár Irén
és Magda.
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körében nagy az optimizmus. A futballisták
megvacsoráztak és azután pihenőre, térlek.
A meccsre igy áll ki a két csapat:
Szeged FC: Tóth — Szójka, Riesz — Marosi,
Baróti, Bertók — Bognár, Harangozó, v. ördög, Szilassy, Nagy.
Nemzeti: Angyal
Flóra, Tóth" — Tuli,
Balogh, Szalay — Fenyvesi, Pálya, Kisalagf
(Molnár), SzLancsik, Horváth.

Kerékpárosok!

Szeged FC-Nemzeti
Előjáték: KEAC—Vasutas amatőrderbi - A Szeged FC tiltakozik
az Újpest elleni meccs elhalasztása miatt
A Nemzeti elleni nyugodt készülődést szombaton váratlanul megzavarta az a hir, hogy
a Nemzeti liga cl akarja halasztani az október 23-ra, Szegedre kitűzött Szeged FC—Újpest ligabajnoki meccset a Londonban megrendezendő
Kontinens—Anglia
válogatott
meccs miatt. Tudni kell ugyanis, hogy a
Kontinens válogatottban helyet kapott Zsengellér, az Újpest játékosa cs ezért kellene a
szegcdi csapatnak hétköznap kiállani a játékra.
A Szeged FC szombaton táviratilag tiltakozott a meccs elhalasztása ellen és Vészi Is
Endre főtitkár autón felutazott Budapestre.
A Szeged F C vezetősége — mondotta Markovics ügyvezető-elnök — semmi körülmények
között nem egyezik bele a mérkőzésnek
az
elhalasztásába, mert igy hétköznap kellene
játszani, ami Szegeden nagy anyagi veszteséget jelentene, dc abba sein megyünk bele,
hogv a pályaválasztói jogot felcseréljük és
februárban álljunk ki az Újpest
ellen, cz
scin hozhat anyagi sikert.
— Már csak azért sem mehetünk
bele a
mérkőzésnek későbben való megrendezésébe
— folytatta —, mert most nem szerepelhetne
a letiított Vincze, akkor pedig már játszhatna. Remélem távirali
tiltakozásunknak
cs
személyes interveniálásunknak meg lesz a
kellő eredménye m á r csak azért is, mert a
többi érdekelt is ezen az állásponton van.
— Ez a kellemetlen hir
mondotta végül
Markovics Szilárd — a Nemzeti elleni készülődésünkre nincsen ugyan befolyással, mindenesetre némiképen kedvetlenné telt bennünket. hiszen esetleg kasszanaptól
foszt
meg. Természetesen egyelőre az a fontos,
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hogy vasárnap a Nemzeti ellen a zöldgyepen
megálljuk a helyünket, m a j d
felvesszük a
harcot a zöld asztalnál is . . .
A közönség nagy érdeklődéssel várja a
Szeged FC—Nemzeti
találkozót, amelyet úgyszólván váratlanul 'kapott „csemegének". Aki ismeri a budapesti
fekete-fehérek játékképességét, kétségtelenül
jó meccsnek kell lássa azt a . küzdelmet. A
Nemzeti azért fog küzdeni, hogy
megtartsa
negyedik helyét és hogy ne szakadjon le a
vezetőcsoporttól, a Szeged F C viszont azért,
mert túlságosan sok a 6 pontos és most kitűnő alkalom kínálkozik a konkurrcnsek lerázására. A Szeged F C győzelme esetén fclriyomul a vezetőcsoporthoz és legalább
is
pillanatnyilag elhúz a középen helyet foglaló
együttesektől.
A hangulat oplimisztikus Szegeden, bár a
meccsnek papírforma alapján a Nemzeti
a
favoritja. A favoritok ellen mindig tudott játszani a szegedi c s a p a t . . . Mindenesetre sok
függ attól, milyen mértékben fokozza a szegedi támadósor eredményességét ördög centerjátéka.
A ligabajnoki játék előtt, amely délután 3
órakor
kezdődik a Vasutas-stadionban
cs
amelyet Bartók vezet Szőllőssy és Oláh segédletével, 1 órakor a
KEAC—Vasutas
amalőrderbit rendezik meg, amely a szegedi
alosztály elsőségét van hivatva eldönteni.
A Nemzeti Molnár Ottó főtitkár és több elnökségi tag vezetésével szombaton cele 10
órakor megérkezett Szegedre. A játékosok

KÖNYVEK

Karin Mich&elís: Anyám — Kovács Imre: A kivándorlás — Ralph H. Major: A végzet katonái
«— Kádár Lajos: Roz'.ka — Roger Martin du Gard:
A Thibault család — Stefan Zweig: Békét! —,
Aradi Zsolt: Az ég a rács mögött — Mariéi
Buchanan: Austriai Anna — Hunyadi Sándor;
Tigriscsíkos kutya — Emil Ludwig: Roosevelt
— G. O. Baxter: Az utolsó golyóig — Frcd
Roberts: Hoot Dee, az üldözött — Fred Roberts:
Erdei farkasok — E. A. Rodriguez: A sátán fia —
Hermann Treuner: San Francisko —Mariannc von "
Ungern: Die ganz grossen Torheiten — Vicki
Baum: Szerelem és halál Báli szigetén — Pourtalés: A csodálatos halászat — Róbert Prechtl;
Titánok bukása —• Iréné Nemirov:zky: A zsák-i
mány — Vingic E. Roe: A ragyogó ut — Priestley:
Eltévedt emberek —> Bernkard Brentano: Egy
német család regénye — Edison Marshall: A legendás smaragdhegy «—> Jackson Gregory: Mi
történt az égő házban — Törökné Kovács Ifcrmin:
A sárga kastély — Erle S. Gardner: A kártyás
astzony — W . Macleoid Rainc: A kiközösített —
Herbert Adams: Urilak kiadói — Scbalom Asch:
Dalol a \ ö'gy — Erdős Renée: Timothy ház —
P. Hovard: A fehér folt —Mason: A sárga nyíl

oeimagyarorsz

E l s ö r e n d U k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s árb a n részletre a d o m .
Rumikat fis alkatrészeket
árban kaphat

Szántó Sándornál,
S s e q e d . (Kiss D. nalota> K i s s u. 2.

25 gól! lőttek a szombati
KISOK-forriuión
llároin érdekes mérkőzés volt a
szombati
KISUK-bajnoki forduló keretében cs a favoritok
a második félidőben kctvállra fektették- ellenieleiikcl. Eredmények: Felsőipar—Dugonics 9:1
(3:1). Góllövők: Kiss (3), V/ilk (3), Borbély H.
(2), Márton, illetve Kovács. Liliom jó játékvezető volt. — Tanítóképző—Baross 10:0 (0:0). Góllövők: Énekes (4), Kovács (3), Fapp (2) és Szekeres. Pa lak y Sándor kitűnően vezette a mccscsct. — Tunyogi—Felsőkereskedelmi 5:0 (3:0).
Góllövök: Ilalassy (2), Lakó (2) és Fenyvcssy.
Dr. Aszódi közmegelégedésre bíráskodott.
—oOo— •

Hírek a O L R S z - b ó l
A KEAC II—SzFIE vasárnapi másodosztálya
bajnoki meccset zártkapuk mellett rczidezlk meg
az egyetemi stadionban. Ugyanígy bonyolítják la
Zrínyi—MLE játékot. — Az október 2-ről elhalasztott KiTE—Vasutas II. másodosztályú bajnoki mérkőzését október 30-án kell lejátszani, £
MAK I I — HASE játékot november 13-ra tűzték ki.
A DLASz elnöksége vasárnap délelőtt 9 órakor
az alszövctség helyiségében ülést tart.
Vitcz ördög László, a Szeged FC játékosa letí
a Móraváros intézője. A Móravárosnak ezt a bejelentését a DLASz tudomásulvette, dc a futballista, miután ismét hivatásos játékos lett, aligha
fogja tudni az intézöséggcl járó ügyeket elintézni.
Móra Józsefet (Rákóczi), Bogdán Gusztávol
(MAK), Galamb Sándort (MTK) 2-2 hónapra,
Daróczy Frigyest (SzATE) 1 hónapra, Takács
Zoltánt (UTC) 3 hétre, Machal a Lajost (SzAK),
Doktor Józsefet (Rákóczi) 2—2 hétre, Bozóki Józsefet és Lakatos Ferencet (UTC) 1—1 hétre tiltották el a DLASz egyesbiró ia nyilvános szerepléstől.
Az NB és nz NBB vasárnapi fordulója. A Szeged FC—Nemzeti és a SzAK—Pereces ligabajnoki mérkőzés kivételével a következő meccseket
játszák lc vasárnap az NB-bcn, illetve az NBBben: NB: Budapest:
Elektromos—Ferencváros
Hungária—Budafok, újpest—Bácskai,
Zugló—
Phöbus, Szolnok: Sz. Máv—Szürketaxi. NBR: Keleti-csoport: Budapest: FTC—Mezőtúr, MAVAG—
DVSC, MM FC—Törekvés, Diósgyőr: DMAVAG Csepeli MOVE, Salgótarján: SBTC—Váci SE.
Vác: Reménység Szenttőrinc. Nyugati-Csoport:
Budapest:
BESzKRT—Vasas.
Lamparl—ETO,
Szombathely: Ililadás-Pécs, Tatabánya: TSCPostás, Rákoskeresztúr: RTB— UTE, Székesfehérvár: Alba Regia—Tokod, Sopron: SFAC —
Pénzügy.
A DLASz elnöksége vasárnap délelőtt 9 órakor
ülést fart Szegeden, az alszövetség hivatalos helyiségében. Az ülés iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg, mert fontos ügyet tárgyal le az elnökség.
A Szeged FC 50 pengőt adott a TTnrthy Miklósrepiilőalapra. Jelentettük a Szeged FC választmánya ugy határozott, hogy az egyesület hozzájárul
a Horthy Miklós-repülőalaphoz. Megbízta a választmány a gazdasági bizottságot, amely erre a
célra 50 pengőt utalt ki azon nz összegen fe'fil.
amelyet a Nemzeti liga egye-ületci együttesen
ajánlottak fel. A Szeged FC elhatározása a társadalom minden rétegéből megelégedést
váltott ki.
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SzAK-Pereces az ujszegedi
sporttelepen
Előmérkőzés: SzTK-Sylvánla és Zrínyi-MLE
Az NBB-bcn sikeresen szereplő SzAK-nak
vasárnap ujabb küzdelme lesz presztízsének
megvédésére; a Perecesi TK látogat' el Szegedre és a mérkőzés iránt megnyilvánuló érdeklődés is bizonyítja a vendégcsapatról elterjedt jó híreket. Az eredményt nehéz volna
megjósolni, tény azonban, hogy a PTK játékerejével koraolyan számolni kell. A papírforma szerint a SzAK-nak kellene megnyerni
a méCCSet, erre nemcsak eddigi
eredményei
predesztinálják, hanem a tabellán elfoglalt előkelő helye is. A piros-feketclfnck
ezen a
meccsen bármilyen komoly ellenfélnek is látszik a perecesi csapat, csak az egyik ponttal
néni szabad megelégednie; győznie kell, hiszen a honi környezetben már sokkal! nehezebb ellenfeleket is kctvállra fektetett
'A
pontokra azért van nagy szükség, mert
az
SBTG a „nyakán" van és vasárnap egészen
biztosan megnyeri a mecset, egyébként is az
FTC, a DVSG és a Törekvés szorosan mögötte áll ö ponttal, bár a ferencvárosink kivételével egyik sem igen számithat
vasárnap
győzelemre, pontszerzésre azonban igen. Ha
történetesen a Pereces győzne, akkor ő is erősen felzárkózna és csak szaporodna azoknak
az ellenfeleknek a száma, amelyek ebben a

II vasárnapi amatttrforduló
Ha végignézünk a tabellán, azt látjuk, bogy nz
ÜrTK, amely három héttel ezelőtt nagyon rossz
gól iránnyíl az utolsók között kullogott, ma már
n harmadik helyen fekszik és pozitív lelt a gólaránya. Ez olyan teljesítmény, amelyre fel kell
figyelni. A hetedik helyezett KAC-tól a tizenegyedik SzTE-lg 5 ponttal állnak a csapatok a
labcllán. Előttük két 6 és két 7 pontos van. Ez
ízt jelenti, hogy meglepetések esetén jelentősen
hözárkózhatnak egymáshoz a középes ipátok és
ítég bonyolultabbá tehetik a tabellát. Reális *zámitás szerint a KEAC vasárnap megtartja vezető pozícióját, a Vasutas megmarad a második
helyen és uz SzTK két ponttal megközelíti és feljebb rukkol a MAK, a IITVE és a KAC.
A másodosztályban tovább folytalja küzdelmét
u vezetésére a KEAC II. és a Móraváros. Az
egyetemisták vasárnap minden körülmények között megmaradnak az első helyen, mert a Móraváros szabadnapos, de ök is n favoritjai a meccsnek, bár a felsővárosiak komoly cröt jelentenek.
A szövetségi díjban szintén az egyetemisták n.tMak az első helyen, az fijusági bajnokság vezetője a SzAK.
A forduló programjából kiemelkedik a
KEAC—SzVSB
találkozó, amely a szegedi alosztály derbije és
amelyet délután 1 órai kezdettel bonyolítanak lc
4Vasutas-stadionban

i Szeged FC—Nemzeti ligabujnoki meccs előtt.
Ennek a meccsnek a győztesét nehéz volna megjósolni, mint a derbikét általában. Annyi bizonyos, bogy nagy küzdelem lesz és minden attól
íiigg, bogy melyik csatársor fog ki jobb napot.
Ha összehasonlójuk 3 két együttes egyes formációit arra a megállapításra jutunk, hogy a védelmek körülbelül •egyforma képességű futballistákból állanak, de a halfsorok közölt sem lehet lé
ny eges eltérést felfedezni. A csatársor, legalább
is papíron, a KEAC-nál jobb, cz azonban mégsem teheti a meccs favoritjává az egyetemistákat. A pillanatnyi jobb Torma és nem kis részben a szerencse fogja eldönteni a meccs sorsát
egv ik, vagy n másik csapat javára. Mindkét csapat örülne az eldöntetlen eredménynek is.
A másik érdekes szegedi amatőrbainoki mérkőzés, az
ujszegedi sporttelepen,
1 SzAK Pereces N'BB meccs előtt, délután egenem ed :! ór»k"r kerül eldöntésre.

nagy koukurrcnciában közvetlenül is kétségessé tehetnék a piros-feketék pozícióját.
A SzAK eddigi meccsein megmutatta, bogy
Ind küzdeni és azok, akik ismerik a pcrcccsieket, azt mondják, erre a küzdeni tudásra
vasárnap nagy szükség lesz. Mindencselre a
meglevő technikai felkészültség mellett
fel
kell vonultatni ezen a meccsen a már megszokott lelkesedést is, ebben az esetben ujabb
sikerről számolhatunk bc,
A Pereces csak annyit közölt a SzAK vezetőségével, bogy vasárnap délelőtt
érkezik
Szegedre, összeállításáról azonban nem értesítette.
A SzAK ebben az összetételben veszi fel
a küzdelmet drjután 3 órakor az ujszegedi
sporttelepen:
Bokor — Polyák II., Rózsa — Bartha. Hajdú. Hertelendy
Sajtos' II., Solt, Solymár,
Albert. Török.
Az NBB-ineccs előtt, délután egynegyed 2
órai kezdettel az
SzTK

Sylvánia

elsőosztályu és délelőtt fél 12 órakor a ZrinyiKAC—MLE másodosztályú bajnoki
mérkőzés t bonyolítják le.

Itt játszák lc az
SzTK—Sylvánia
mérkőzést. A jelentőseu feljavult kék-fehér csapat reális számítás szerint megnyeri a mérkőzést, elbizakodottságra azonban nincsen semmi
oka, mert a cégesapai tud küzdeni és csatárainak a kapu előtt helyén vau a szive. A tabellán
egyforma pontszámmal áll a két csapat cs ezért
lesz nagy küzdelem a találkozón.
Makón, a mnrosparti pályán rendezik meg a

Vasárnap. 1938. október T6.
előtt. 0 órakor), Zrinyi-KAC II—Rákóczi
II.
(SzAK-pálya, délelőtt fél 10 órakor). — Ifjúsági
bajnokság: Szeged: Móraváros—SzAK (Cserepessori pálya, délután 3 órakor,
Postás—SzTK'
(Hunyadi-téri sporttelep, délután
3 órakor),
SzATE—Vasutas (Szabadság-téri pálya, délelőtt
fél 11 órakor), UTC—SzFIE) UTC-pálya, délután
fél 3 órakor).
—oO°—
Három tréningn&p az Sz.TK-vivóknál. 'Az SzTK
vivószakosztálya, amely Janicsek László irányításává.! néhány héttel ezelőtt heti két treningnapon kezdte meg előkészületét a szezonra, annyi
taggal bővült, hogy >az előkészületeket a jövőben hetenként három nap rendezi meg: hétfőn,
szerdán és szombaton este 7—0 óráig a Madáchii ccai polgári iskola tornatermében tartják a kékfehér vivók tréningjeiket. Az uj tagok a tréningnapokon jelentkezhetnek'.
Nádas ödön megbeszélései Szegeden N á d i J
ödön, a Nemzeti Liga és a BLASz elnöke szombaton Szegedre érkezett és délután D c n k Ferenccel, a DLASz ügyvezető-elnökével folytatott megbeszélést, este pedig a Tisza-szállóban Markovics
Szilárddal, a Szeged FC ügyvezető-elnökével és
Kardos Mihállyal, a SzAK társelnökével tárgyalt. Nádas ödön szegcdi utjának értesülésünk'
szerint ismerkedés volt a célia és több fontos
ügyet is megbeszélt.

Kötőket,
kötőnőket
divatáruhoz sima és lraks gépre

j ó keresettel
felvesz DUKESZ,
Budapest, VI., Királv u. 12, II.

MAK-KTK
meeésel délután 3 órai kezdettel. A KTK a sereghajtó, a MAK viszont nincsen formában, mégis ö fogja megnyerni a meccset; annyival jobb a
kiskunfélegyházi csapatnál, hogy a két pontot simán megszerezze.
Az UTC vasárnap Hódmezővásárhelyen játszik
a HTV'E-vel. Mind a két csapul tartalékos, az a
körülmény azonban, hogy a meccs Vásárhelyen
lesz,, uz UTC esélyeit erősen lecsökkenti. Eldöntetlen eredménnyel igen meg lehetne elégedve az
UTC.
A honi csapatok a favoritjai a Kecskeméten
lebonyolítandó KAC—S*. Máv, illetve a Szentesen
megrendezendő SzTE—MTK találkozónak, búr a
makói csapat győzelme mn volna meglepetés. A
szentesieket csak a honi környezet teszi a ineccs
favoritjaivá.
Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szeged:
KEAC II.-SzFIB (Egyetemi-stadion, délután 3
órakor), Postás—KiTE (Hunyadi-téri sporttelep,
délután 3 órakor), SzATE-HASE (Szabadság-téri pálya, délután fél 3 órakor),
Zrinyi-KAC—
MLE (SzAK-pálya, délelőtt fél 12 órakor), Kiskundorozsma: K PLK — Piok SC, Srőreg: Rákóczi
-MTK II- Sándorfalva: STC-SzAK II. — Szövetségi dijnieeesek: Szeged: llASE II.—SzATE II.
(Szabadság-téri pálya, délután
fél 1 órakor),
KEAC III.--Móraváros II. (Egyetemi-stadion, dél

SZEGEDIEK

BUDAPESTEN A

METROPOLE-

B A N TALÁLKOZNAK. '
R A K Ó C Z I - U T 5 8.
Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője,
gyönyörű télikertje a főváros látványossága.
Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió
árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazztánc: Virány svving orcheslra.

Budapesti értéktőzsde zárlat. A hétvégi tőzsde hangulata teljesen a legújabb nemzetközi események hatása alatt állt. Az ország érdekében
tett katonai intézkedéseket nagy lelkesedéssel fogad'ák. A nyitási árfolyamok a tegnapihoz képest kivétel nélkül jelentékenyen magasabb árfolyamot tüntetnek fel. A barátságos hangulat a
nehézipari részvények piacáról indult ki, a tőzsde egész területére átterjedt és véleményes vásárlások nyomán a részvények emelkedő árfolyamokon cseréllek gazdát. A tőzsdeidö későbbi folyamán a kereslet fokozódott és mind magasabb
árfolyamok kerüllek jegyzésre. A tőzsde szilárd
irúnvzattal zárt. Magyar Nemzeti Bank 163, Magyar Altalános Kőszén 330, C.anz 22.2, Egyesüli
Izzó és Szegedi kenderfonógyár —,
Zürichi deviza zárlat. Páris 11.70. London 20 02,
Ncwyork 111.62. Brüsszel 74675, Milánó 23.20,
Amszterdam 210.10, Berlin 176.65, Szória r>.10,
Prága 15.175, Varsó 83, Belgrád 10, Athén 3.03,
Bukarest 3.25.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyamai. Angol font 1610—16 30, belga 57.50-5810,
cseh koroua 5.50—10.00. dán kor. 72.55—73.35. dinár
7.15-7.70, dollár 330.55 3343.55. francia fr. R.SO—
0 20, kanadai dollár 332.00—337.00. hollandi forint
184.85—186.85. lenével zlotv 00 00-61.40. dcu 3.00 —
3 45. írva 300—360. Ura 16 00-17.00 (500 és 1 (XXI
lirás bankjegyek kivételével), német marka
,
norvég korona 80 90 -21.85, svéd kor. 8300—83.90.
sválei frank 77.00—77.90.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése'.
Buza liszavidéki 77 kg-os 2045-20.60. 78 kg-os
2065—2080. 79 kg os 20.85—21.00, S0 kg-os 2o.93
21 10. felsőtiszai, dunántúli, 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 2095—21.05. Rozs pestvidéki 152.1
—15.35. takarmányárpa I. 18.30—18.50, sörárpa L
21.00—21.75, zab T. 1S 00—19.10, tengeri 17.70—
17.85.
1
Csikágó! terménytőzsde zárlat. Ruza
1 irtott.
Dcc. 155. háromnyolcad -fél, mái. 66.5—ötnyolcad,
jul. 65 7o—hélnvolrnd. Tengeri tartott Der. II ÖN
ovole-id. mái. !X. iul 19 egvnvo'cad. líozs jól tar*
tolt Dcc. |5 c."\nyolcad, máj. 11 egynyolcad.
I
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H a ugy lehetne egyszer megfürödni, az
fenne az igazií
U g y dőlt végig az ágyán, m é g csak lepedővel se takarózott be, ez fogja lehűteni. Elaludni nem tud, nem is akarí
Most megint arra gondolt, micsoda titokzatos, hatalmas, erő a szemérem. Például ő
mőst akt, akárki megmondaná, hogy miht
ilyen tökéletes, sehol egy felesleges zsirhitllám; finom puha vonalak és izmok szimfóniája az egész gyöngyfényű test, amely maga
márvány, annak minden
szilárdságával, a
beteges hófehcrség nélkül .Az a túlzott fehérség egyébként se szép, van benne valami nyálkás-feszültség. Gyöngyfényű legyen
a bőr, rózsásan halovány, mint fiatal lány
báli ruhája, amellyel egybeolvad . . .
Aztán arra ébredt, hogy megdidercg. Akaratán kivül elaludt, az éjszakák pedig mégis
csak hűvösek. Leszáll a harmat a virágra,
faszáira, szörnvü viaskodást folytat az éjszakával a nappal. A z öreg Tegnap ragaszkodnék az uralmához, tilos arkánumokkal dolgozik, segítségére vannak a démoni erők is, de
a Holnap is ravasz, óriás-kölykeit küldi előőrsnek, megkeveri a szivárvány színeit s felküldi az égboltozatra, menjetek, tapogatózzatok ,hogy érdemes-e átvenni az uralmat?
Aztán színezzetek m e g az álmokat, ahol szép
njakot láttok, csókjaitokat ott hagyjátok,
hogy lecsorogjon a meze, de ne kerüljétek
cl a petyhüdt, a fáradt, a már nem keresett
ajkakat sem, leheljetek ott is csókot vigaszul, mert a tovaillant Tegnap csak hitegette
őket s ravasz szolgája, az Éjszaka, másfelé
volt elfoglalva.
Mintha nyáréji virág volna, harmatosnak
<^eztc most ő is a testét, becsukta az. ablakot, magára rántotta a papiont és elaludt
másodszor is.
A z első lllaízlnü herold most bukkant fel
ti Balatonból.
Kilenc órakor már lenn volt a vízen. N e m
Várt meg senkit, az asszonyok m é g aludtak,
vagy lustálkodtak, a reggelinél alföldi Ügyvéd részletezte bárbeli tapasztalatait, mintha
perirat volno, esetleg semmiségi panasz, ahol
aprólékossággal kell elmondani minden nünnszot.
— Ezzel ellentétben, tekintetes királyi törvényszék, ott volt a tiszteletreméltó
nagyanya, aki m é g mindig nem engedi érvénvesünli az u n o k á j á t . . .
A Balaton ebben az órában m é g nem volt
népszerű. Csak azok siettek az Imádatára,
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akik nem szivelik felborzoltán, hanem az
első csókjára kíváncsiak, a
szemérmesen
szűzi hűvösre, — továbbá a gyerekek, akik
benne soha nem lubickolhatnak eleget. Talán valahol a tudatjuk alatt él ez a vágy,
ettől lesznek erősek az ősz, meg a tél során.
A z első ember, akivel
találkozott, Korláth volt.
— Nézze, már megjöttem. Ha hive volnék
a divatos üres-mondásoknak, azt mesélhetném, hogy nem érdekel engem
Budapest/
mikor a maguk társaságában
lehetek. D e
ugy áll a' bál, hogy csakugyan
nem érdekel. Éjszaka is forró, aztán kihalt. Akármilyen túlzsúfoltnak látszik, összeverődött idegen tömeg az ilyenkor.
— Akkor nem is volt sehol.
-— Tessék? — riadt fel a festő.'
— LIgy ertem, liogy alig érkezett m e g ,
mingyárt fordult is vissza.
-— Akkurát ugy volt. Szerencsémre elintézhettem a dolgomat simán, megvacsoráztam a szigeten és felültem nz éjszakai vonatra. Alig két órája, hogy itthon vagyok,
most pihenem ki magam, hogy m e g délelőtt folytathassam a munkámat.
Könyedén. fölvékonyan beszélt,
Zentniné
nem vette le róla n szemét, mintha a világ
legérdekesebb
dolgait hallaná, aztán szótlanul meredt maga ele,
— De elhallgatott!
-— E d d i g so én beszéltem,
— Jó, jó, de mintha bántaná .valami,
— Persze hogy bánt.
— Lnsz szives és elárulja, mi az?
— Elárulom? N e m is sejti, mit mond. Azon.
t ű n ő d ö m , bogy miért mond valaki valótlanságokat, mikor nincs kényszerítve rá. Legalább is velem szemben.
A festő megdöbbent, abban a pillanatban
válaszolni se tudott.
— Mi itt a valótlanság?
— A z egész mese. Maga nem volt Pesten, nem irt alá szerződést, legalább is ott
nem, maga nem vacsorált n szigeten. E z
alapjában mind rendben volna, azt csinál,
amit akar, nem vonhatom felelősségre, csak
azt nem értem, miért akarja ezt velem elhitetni?
KorlátK igyekezett a dolgot
mulatságos
térre vinni.
— Hát hol voltam és mit csináltam, Ka
olyan detektiv-zseni?
•— Vigyázzon, mert kitalálom:
— N e m ijjeszt meg vele, a lelkiismeretem
tiszta.
.
A z megint más kérdés, bár hagyjuk ki

Mindenki vágya teliesüi
mert kevés pénzért jól és olcsón vásárolhatja mc'g őszi cs téli

ruházati

szükségletét

Blau Ignátz
ruhaüzletében
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Dusán felszerelt raktárunkon mindent megtalál, amire szüksége van. Tájékoztató irányárak
Női őszi kabátok
Női téli kabátok
« .
Női téli kabátok dúsan
szőrmézve
Modell női kabátok
11
bundák modern fazonban
Bakfis kabátok

16 P-től
23 P-től
28
38
70
.25

P-től
P-n'"
P-től
P-től

E RsA
N
O
zál l o d a

Férfi öltönyök
Férfi átm. kabát
Férfi téli kabátok
Férfi bekecsek
Férfi bőrkabátok
Lengyel kabátok
Sport és divat nadrágok

22
18
22
28
33
40
7

P-től
P-től
P-től
P-től
P-től
P-től
P-tŐl

A legnagyobb választék fiu és leányintézéti és Bocskav kabátokban, ólésó árök, j ó minőség, szolid kiszolgálási

VropaqandatiraH
I(Isáró.
tan helfHlai utasok udmara. —
Klfoqösialanul
berendezel), ftldc.q-ntolvq
tnlyAvIxrs. khxponil /üléses sxobúk:
Egyapyas

5—

neiagyas

8.—

Egiiagyas Háromszori Mezessel

8.—

Kétágyas Háromszori eikezessei

IQ.SO

E g y heti tartózkodásnál
a taxi költségét a pályaudvartól és vissza megtérítjük.
Szobát aianioios e l ő r e

rendelni.

a játékból a lelkiismeretet. O l y a n az, mint
kövér asszonyokon a gummi-füző. Valamikor normálisra szabták, aztán annyira lehet tágítani, amennyire akarják.
Egészen
tisztában nem vagyok néhány körülménnyel,
de azt hiszem, hogy látom a fővonalvezolést.
•— Ugyan, nc kinozzn már a kíváncsiságomat, mondja el nekem is.
— N e m bánom, maga bánin m e g . H á t
maga tegnap
meglehetős
ügyesen megszöktette a balatoni Carment.
A festő szájából kiesett n cigaretta, amely
eddig egy kis fölényes hetykeséggel billegett n fogai között.
— Tessék? H á t ezt honnan tudja?
— Nn lássál Hn maga ártatlan, akkor n e m
azzal válaszol, hogy honnan tudom, hanem
természetesen-ártntlnn nrccnl tnlól egész sor
más kérdést. Teszem azt: ugyan, hát megszökött n drága?
Aztán
miért? Hogyan?
Hogy miért és hogyan, azt maga jobban
tudja. A z első részét nem pokoli mesterség
kitalálni, többet mondott cl belőle tegnap,
mint amennyire kötelezve lett volna. Hiszen
nz alibijét ugy is biztosította a pesti mesével.
(FolvtatiukL

Divatöltöny
Enyenruha
Cserkészfelszerelés
legelőnyösebben beszezezhetfl

Bujdosó ^ r o n r u h a -
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Emil Ludtvig: Roosevelt. A v i l á g lcggazdugabli
s egyben legszabadabb államának fejé ült modellt
E m i l Ludwig legújabb arcképalkotásáhcz. Modellt
ült a szó igaz értelmében, mert a modern életrajzírás nagymesterének alkalmat adott arra, hogy
munkaközben, kormányzati tevékenységének színhelyén, sőt magánéletinek meghitt légkörében ké:z'tsen róla vázlatokat, amelyek aztán a maguk!
piljanatfe'.vétcUzDrü realizmusával
legérdekesebb
részleteivé vá]tak ennek a gazdag könyvnek. Hogyan lett egy geztagságban született férfiból a
szegények ügyének bajnoka, egy félig béna emberből egy óriási mozgalom energikus irányitója, a
szerencse kényeztetett kedvencéből a szabadsági
és emberség világszerte szorongatott
ügyelteit
zászlóvivője: minderről megdöbbentően tanulságos, de ugyanakkor vigu:z alóan Uorüs képet a d
ez a kötet, mely egyszersmind hitvallás és bátor
kiáljás a demokrácia gondolata mellett. A kötet
az Athenaeum Életregény-sorozatában ielent meg.
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Páratlan Heduezménu a Dálmagnarorszán oluasdinah
A

főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű

ISTVÁN
KIRÁLY
SZÁLLODA
VI,
P O D M A N l C Z K Y UCCA
8. SZ

igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, Hogy olvasóink' 2 0
százalékos
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatalé
díjmentesen bocsájt
olvasói
rendelkezésére.

GYEREKVILÁG
Éjjel babamulalás a játékboltban
Gyerekek, amit elmondok most, az titok ám.
Senkise tudja kívülem. Ti sc adjatok tovább,
mert fülébe jut a hir a játékos-boltos bácsinak
egyszer és akkor vége! Sose lesz lobbé éjjeli babamulalás a Játékboltban.
Hat ugy volt, hogy egy este — szégyen ide,
szégyen oda — bevallom, belestem egy gyönyörű
játékbolt lezárt ajtórésén. Ahogy belestem, olyat
láttam, hogy nem .is tudtam levenni arról a csudalátványrol a szemem. Olt álltam az ajtórés
mellett hajnalig cs végignéztem az egész tündéri
babamulatságot.
És most nektek Is elmondom.
Ugy kezdődött, bogy amikor elkongatott a toronyóra későestét és nyugovóra tért az egész
Város, egyszer csak . . . mint egy megbomlott világ, hatalmas nyüzsgés, knengás, zsivaj támadt.
Kiugráltak a gyönyörű babák a skatulyákból,
lemászott a poleról vagy liz pojáca cintányérral
a kezében, előlovagoltak büszke paripákon a játékhuszárok, megdördült vagy száz félelmetes játóhágyu és szörnyű csatát kezdett az a sok-sok
katona, -amely puskával, tankkal rontott egymásra. Aztán gázolta az apróságokat a morgó med\(koma, összeakaszkodott a gumimadarakkal. A
babák pedig összccsoportosultak, beszélgettek,
illegették magukat n játékbolt nagy tükre előtt,
majd — mint a legtöbb komisz kisgyerek — csúfolni kezdünk egymást, mert talán szebb volt a
ruhája egyiknek, mint a másiknak.
A zslvajgásbu most beleesendült az ezüstcsengő csilipgelése. A csengőt pedig egy gyönyörűséges szép' babatiindér rázta ám.
A csilingelő csengetésre hirtelen megszűnt a
Ljrnia, mirjdeniki megállt, a katonák is vigyázz
•illrisba naekevültck, -az ágyuk is elhallgattak, a
muekó sc sctifikált tovább, dc még n babák regimentje só kacarászott. Mondom, minden hirtelen megállt. Erre aztán letette n gyönyörűséges
baba tündér nz czüstcsöngőt és megszólalt.
— Üdvözöllek benneteket kedves hiveim.
Nagy éljenzés támadt.
Aztán elhívta a nagyobbakat és megbeszélte
velük az esti mulatós sorrendjét. Igy az következett. hogy a babatündér kísérete körbeült, erre
pompás fényesség támadt. Ezalatt a nagv sokaság szépen rendbeszcdelőz.ködölt és a gyönyörűséges tündér intésére megkezdődött a nagy mulatság.
A nagy mackó koma volt a bejelentő. Becammogott rt térség közepére, meghajolt szépen a
babatündér előtt és máris bejelentette a mulatság első számát. E-z az első szám egy tündéri
babatánc volt. Keringtek, foroglak, lebegett a
gyönyörű, ruhájuk, csillogott aranyos, ezüstös,
szőke, meg barna hajuk. Egészen kipirultak a
nagy táncban.
Óriási taps volt a jutalom érte. Még a játékkatonák is letették puskájukat és vörösre tapsolták tenyerüket.
Utána egy rettenetes csntnjáték
következett.
Regördilették a tér közepére az összes ágyukat,
n tér oldalán a babatündér varázslatára játékterger keletkezett, amin egyszeresük hatalmas
zakatolással felvonullak a hadihajók. A katonák

közt nagy sürgés-forgás keletkezett. Elfoglalta
minden katona a helyét, gyrészt az ágyuk, tankok és egyéb harci eszközök körül, másrészt felszálllak a hadihajókra. Aztán egy nagy pukkanás és megkezdődött a szörnyű játéikvilágháboru.
Dörögtek az ágyuk, pattogott a játékpuska, szaladoztak a katonák, úsztak a vizén a hajók. Nagy
harc volt! Ilyet a világ sc látott!
Aztán, amikor már mindenki alaposan kilövöldözte, csatázta magát és olyan fáradt lett az a
rengeteg ólom- cs plckatona, hogy alig tudott
mozdulni is, a babatiindér leintette az előadást,
a nagyérdmü közönség tapsba kezdett. Azok,
-akiknek különösen tetszett a játok, még éljeneztek is.
Ez is meg volt. Majd lehordták a térről az
ágyukat, elvonultak a hajók, kibandukoltak a fáradt katonák. És ismét a mackó koma lépett elő
az ujabb bejelentéssel.
— Brumm, brumm, — mondta. Értesítem a
nagyságos babatiindér szépséges fenségét, tr.eg
közönségesen a többi mindenkit is, hogy most
meg a csinnadratlás bohócok mulatsága következik.
Ugy is lett. Behaladt a sok tapsifüles,, ugribugri, bohóc a térségre és pár perc alatt olyan
bukfencczés, mókázás keletkezett, bogy csak ugy
dőlt nevettében az egész tisztelt nézősereg. Még
a holtrafáradt katonák is harsogtak a nevetéstől.
Az egyik bohóc létrát kapott elő. Senkise fogta,
sehova se támasztotta, mégis olyan egykettőre a
tetejére mászott, bogy öröm volt nézni. Tgen ám,
öröm lett volna, ha a másik ezalatt azt nem teszi, bogy elkapja galádul a létra lábát és fel
akarja borítani. A létrásbohóc azonban nagyot
ugrott létrástól együtt, clugrott a gonoszkodó másik elől és elhaladt a létrájával.
No hiszen, volt is erre olvnn ünneplés, liogy
csakúgy tombolt a taps.
Majd állatviadalt rendeztek később. Ezen a ravasz róka koma győzött mulatságos ravaszkodással.
Végül pedig tánc kezdődött. Megszólalt valami
titkos muzsika cs olyan mulatság keletkezeit,
liogv csak ugy porzott a bolt tőle.
Hát igv volt ez gyerekek. És igy Is van ez
minden este, amikor bezárjak a játékboltot és
megkondul nz éjjeli harang a toronyban.
De el r.e mondjátok ám a játékboltos bácsinak-,
mert akkor örökre vége a 1' íbamdlatozásnak.

Reiívények
I. rőTLÓREJTVÉNY
..,1H, ...Iga, ...oli, ...ári, ...ily, ...ánl, y.
A hiányzó hetük összeolvasva egy
felvidéki
nagy magyar város nevét adják.
IT. B ET C R EJ TV ÉN Y
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A gyermekrejtvény megfejtői
A IV. számú gyermekrejtvényt helyesen fejtették meg: Ausc-h Ede, Csóti Éva, Engelsmaun
Edtike, Horváth Ibolya, Kandiba Agí, Kandiba
István, Könyvesi Judica, Major Lujza, Ncu Odettc, ördög Bandi, Spilzcr Rózsi, Simor Mária Budapest, Szivcssy Ilike, Vadászi Jolánka, Zentai
Gyula, Fischer Ducv, Gémes Magdi, Váradi Péter, László Zsupa, Sebes Magdi, Lőwi Ilonka,
Takács Jucika. Egy rejtvényt fejtett meg: Csiszár
Irén és Magda.
Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
85.019—1938. adhsz.

Hirdetmény.
A városi adóhivatal küz'iirré teszi, hogy az Országos Földbirtokrendező Bíróság cgyesbirája azok
cljcn, akik Szeged sz. kir. városnak — a város
cserckkői ingatlanaiból juttatott kishaszonbérletek
után — a 12.120—,923. és 16.279—927. O. F. B.
száui alatt hozott ítéleteivel megállapított és az
1937 október 1-én és 1938 április 1-én cscdékoa
haszonbéreket ismételt felhívásra sem fizették meg,
az 1928. évi XLI. le. 10. §. 1. bek. és az 1933;
évi XVIII. tc. 1. §. utolsó bek. 2. pontja alapján
a kielégítési végrehajtást elrendeli. A végrehajtás foganatosításával az Országos Földbirtokrendező Bíróság cgyesbirája az 1. bekezdésben idézett jogszabály értejmében Szeged sz. kir. város
adóhivatalát bízza meg.
A zálogojás foganatosítása e'ött felhívja a városi adóhivatal az említett rendelet 47. §. értelmében a hátralékosokat, hogy a hátralékaikat 8
nap alatt fizessék be, mert különben a végrehajtási eljárás ellenük folyamatba lesz téve és a bcfzetés elmulasztása a hátralékos követelések!
fenntartásával a juttatás elvesz eset is maga után
vonja.
Az Országos Földbirtokrendező Bíróság cgyesbirája a 11.884—938. 0. F. B. szám alatt hozott
végzése ellen a közhírré tételtől számított 15 nap
alatt fellcbbszésnek van helye az Országos Földbirtokrendezési Bíróság Tanácsához.
Szöged, 1938 október 14.

Városi Adóhira'af.
Szöged sz. kir. város adóhivatalától.
86.647—1938. adhsz.

Hirdetmény.
V városi adóhivatal közhírré teszi, hogy az Országos Földbirtokrcndczö Bíróság cgyesbirája azok
ellen, akik Sz;g?d sz. kir. városnak — a város
tápéi.ingatlanaiból juttatott kishaszanbérlotek után
a 14.936—925. O. F. B. szám alatt hozott ítéletével megállapított és az 1937. cv október 1. cs 1938.
ápr. 1-én esedékes haszonbéreket ismételt felhívásra sem fizették meg, az 1928. évi XLI. tc. 10. §.
1. bek. és az 1933- évi 18. tc. 1.
utolsó bak. 2.
pontja alapján a kiejégitési végrehajtást elrendeli./
A végrehajtás foganatosításával az Országos Földbirtokrcndczö Bíróság cgyesbirája az 1. bekezdésben idézett jogszabály értelmében Szeged sz. kir.
város adóhivatalát b'zza meg.
A zálogo|ás foganatosítása előtt felhívja a városi adóhivatal az említett rendelet 47. §. érteimében a hátralékosokat, hogy a hátralékaikat 8
nap alatt fizcsáék be, mert különben a végrehajtási eljárás ellenük folyamatba lerz téve és a bef'zolés elmulasztása a hátralékos követelések
fenntartásával a juttatás elvesz eset is maga után
vonja.
/ z Országos Földbirtokrendező Bíróság cgyesbirája a 11.892—938. O. F. B. szám alatt hozott
vc<;záse ellen a közhírré tételtől számított 15 nap
alatt fellebbezésnek van helye az Országos Földbirtokrendezési Bíróság Tanácsához.
Szeged, 1938 október 14.
Városi lAóhiva'ál.

Dióbél
CSEMEGEÁRU, mogyoróból, mazsola a
csóbb nagybani áron vásárolható

legol-

Csikósnál,
TISZA LAJOS KÖRÚT 53. Viszonteladóknak n.iíTv
árengedmény.
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BUDAPEST L
9: Unitárius istentisztelet. 9.45: Hirek. 10: Református istentisztelet. 11: Róni. kat. egyházi ének
cs szentbeszéd. 12.20: Pontos időjelzés. 12.30:
Operaházi zenekar. 14: Hanglemezek. 15: A földmivelésügyi minisztérium
rádióelőadássorozata.
la.45: Zongora-müsor. 16.30: Közművelődési előadás. 17: Ének zongorakísérettel. 17.30: Petőfi a
Felvidéken. 18: A rádió szalonzenekara. 19.15: Hivők. 19.10: Cimbalom-miisor. 20: Sporteredmények.
20.10: "Vidám magyar borföldrajz. Hangképsorozat. 21.10: Hirek, időjárás. 22.05: Beszkárt-zcnekar. 23.20: Cigányzene.

Bor, rum, likőr,
konyak»szeszáru
legolcsóbb

Schwarczná),

Dugouics tér 3.
Tűzharcos bajtársaknak kihordásnál
az előirt árakbál
5 % kedvezmény.

BUDAPEST II.
11.50: Klehelsherg Kunó szobrának leleplezése.
15: Hanglemezek. 17: Az utolsó irodalmi cigánytanyák. Előadás. 18.30: Utazás Budapest körül. Csevegés. 19: Gordonka zongorakísérettel. 20.10: llirek, lóversenyeredmények. 20.35: Hanglemezek.
KÜLFÖLD.
Bécs. IS: Német indulók és kalonadalok.
Belgrád. 21: Operarészletek. Droilwich. 22
óra 35: Yiktoriakori dalok és zenemüvek. Firenze. 20.50: Könnyű és tánczene. Hamburg.
22.30: Bor, dal, asszony, tarka est. Köln. 24:
Könnyű és tánczene. London Régiónál. 18 30:
Részletek operákból. München. 22.30: Könnyű
tánczene tenordalokkal. Radio Paris. 2130:
Szimfonikus hangverseny. Róma. 17.15: Dilegyveleg. Strassburg. 18: Hangverseny. Var1
só. 22: Zenei mozaikok.
o k ' á h e r

Csinos uccai bútorozott szoba egy, esetleg
két személynek kiadó.
Valéria tér 11, I. 3.
Központi fekvésű magánházban tágas, kényelmesen berendezc.lt
szoba fürdőszoba használttal kiadó. Csekonics u. 4, I. 3.
Csinos, különbejáratu
bútorozott kis szoba kiadó. Érdeklődni Cipész
üztet, Róka 2.
Újszegeden kiadó —
azonnalra
butorozott
szoha fürdőszoba használattal. Bethlen u. 29.
Lépcsőházi különbejáratu uccai butorozott
szoba kiadó. Tisza Lajos körút 45, II. e.

17

Állandó leadások Budapestről hdikfiznanok'Po.
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hírek. 12: Déli ha.
rangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13.20: Időjelzés, idöjárásjelenfés 14 40: Hirek, étrend, ételmiazerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés.
BUDAPEST L
12.05: Balalajka-zcuekar. 13.30: Postászenekar.
16.15: Diákfélóra. 17: Cigányzenekar. 18: Scmmel•tvoiss Ignác. Előadás. 18.30: Tánclemezek. 18.55;
Hirek.* 19.20: Acsnko Ito japán opcraénekcsnő japán dalokat énekel. 19.10: Vadállutok közt a brazíliai őserdőben. Felolvasás. 20.10: Zenekari
Hangverseny. 22: Cigányzene. 23.10: Szalonötös.
BUDAPEST

II.

18.30: Német nyelvoktatás. 19.20: Séta az elöljáróságon. Előadás. 20: Hirek. 20.25: Uanelcmcyck. 21.10: Időjárás.
Külföld
Bccs. 20.10: Szórakoztató zene. Berlin. 18:
Könnyű zene. Bukarest. 19.15: Kis rádiózenekar. Deulscblandscndcr. 1915: Dalos zenésest. Firenze. 10: Vegyes zene dalokkal. Frankfurt. 21: Olasz népzene és néptáncok. Hamburg. 21: Éjféli hangverseny. Köln. 21: Fúvós
katonazene. London Régiónál. 20.50: Könnyű
orgona. Milánó. 22.15: Tánczene. Radio Paris. 21: llcltai Jenő és Makai Emil: A királynő apródja, szinmü. Róma. 2210: Rádiózenckar. Stuttgart. 22.13: Skót táncok. Varsó. 22:
Szimfonikus hangverseny.
R H E i M A ,
cöszvénr, csuz, ischias, izületi fájdalmait
q y ó c j y i t t t a s s a Budapesten a

HUNGÁRIA FÜRDŐ
tlkoholos
t ö r R ö l y f i l r d ő J é b e n .
VIr., D o h á n y u. 44.
Orvosi felügyelet
)lcsó pausálé árak. Ellátás és szobákról
gondoskodunk az épületben levó
C o n l l n e n f á l
s z á l l ó b a n .
ismertetőt k ü l d ü n k .
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Különbejáratu elegánsan bútorozott
szoba
fürdőszoba használattal, kapukulccsal kiadó
Horthy M. ucca 6, II.
em. Ugyanott
estélyi
ruha eladó.
Magányos kis
udvari
szoba kapukulccsal, —
pontos fizetőnek kiadó.
Tavasz ucca 16b.
Különbejáratu szép butorozott szoba fürdőszoba használattal kiadó. Margit ucca 26, —
magasföldszint 2.
Különbejáratu
szoba
és konyha
bútorozva
kiadó két személy részére a körúton'belül.
Rendes jeligére.

I Ellátás 1
1-2 DIAKLEANYKAT
családtagként
elvállal
Lázár Antatné, Budapest. Damjanich ucca 38
IV. 4. Iskolák közelében,
322
URI LEÁNYOKNAK
uri hölgyeknek
teljes
ellátás havi P 56.— ellátás nélkül lakás 18
pengő. Budapest. Teréz
körút IS. III 1. Rákóczi
ut 59. III. 2 József körút 55, II. 8 Szent István körű* 1, III. 5 —
Telefonszám 14-25-70.
MEGOSZTANÁM
modern kétszobás, fürdőszobás lakásomat —
gyermektelen házaspárral, igénytelen ellátásom ellenében Kölcsey
ucca 10. II. 12.

.-La

k

á s . ,

ijzieihelyifcQ
Kiadó 1 és kétszobás
emeletes lakás azonnalra. Szilléri sugárut 18.

KLAUZÁL TÉR 3 SZ.
II. emelet
ÖTSZOBAS
HALLOS
LAKÁS KIADÓ.
Modern kétszobás emeleti lakás kiadó Kálvária ucca 30 szám alatt.
3 szobás összkomfortos
II. emeleli lakás Beregi házban. Deák Ferenc ucca 20, azonnalra kiadó.
Tisztviselő keres egyszobás garzon vagy Két
szobás komfortosat a
körúton belül, november l-re. Ajánlatot —
Doktor jeligére a kiadóba.
Újszegeden remek déli
fekvésű, 3 szobás
uj
modern magánház, gáz
és fürdőszobával. Ideális park és értékés gyümölcsös kerttel, autóbusz megálló
mellett,
május l-re 3 évre kiadó. Ajánlatokat május
t jeligére -a
kiadóba
kérem.
Kiadó kertes villában
üres szoba verandával,
ugyanott eladó női —
szőrme bunda. Újszeged
Kállay u. 15.
Kétszobás, szoba, kony
hás és magányos szoba
kiadó. Szalvníazi u. 6.
Lakás: Szent Ferenc u.
8 sz. házban 3—4 szobás lakás kiadó.
1 nagy üzlethelyiség,
esetleg
raktárnak is
kiadó. Csongrádi
sugárút 19.
Bocskay ucca 4 szám
alatt 1 szoba, konyha,
éléskamrából álló udvari lakás november 1,
vagy december l-re kiadó.
3 szobás összkomfortos
11. emeleti lakás Berzsenyi u. lb. földszint
4, november l-re kiadó.
Kettő szobás lakás kiadó. Egv kocsi famunka eladó. Vám tér 5.
Kiadó modern
lakás,
egy. kettő, vagy három
szobás. Szenlgyörgv u.
12, kertes bérvillában.
Régi építőanyagok eladók.
Háromszobás komfortos lakás november 1re kiadó. Berzsényi ucca la.
Kétszobás
komfortos
szép emeleti lakás november l-re kiadó —
Vidra u. X.
Elköltözés miatt
november 1-től
kezdve
kiadó modern
kétszobás magánház.
Csáktornya ucca 8.

ÜZLETI ÉLETET
szerető
kereskedelmi
érettségivel rendelkező
keresztény fiatalember
nagyvállalatnál
elhelyezést nyerhet. Ajánlatok ..Szorgalmas" jeligérc a kiadóba.

DIREKTRICE és
házvezetőnő kerestetik
budapesti intézethez 4
—800 pengő feiztositolt
kölcsönnél, teljes ellátással és 40—60 pengő
havi lizctéssel. Ajánlatok: Univers, Budapest.
Vt. Teréz körút 18.

VERT CSIPKE
készítését, vállalok, na
gvobb kitermelést
is,|
bármilyen formákban,
vagy nagyságban.
—
Csípkevcrő
leányokat
i felveszek és
tanítok. Corcsáné. Sző-1
reg, Rónai u. 135,

Angol, francia
SZABÓNO
Tündéé-n 3. Legújabb
divat
Figyelmes
kidolgozás.

Csordás Sándor Sajka
ucca 11,
BŐRKABÁT
készítése, festése cs
javítása. Kezlyii festése 1 pengő 20 fillér.

Kaucióval
rendelkező
intelligens, tobb nyelvet beszélő nő bármily
bizalmi állást
vállal.
Jelige: önálló.
Kifutófiú felvétetik —
Eislcr Endre, Tisza L.
körút 38.
Megbizbató fiatal pénzbeszedőt felveszek Varga Dezső, Vasaruház.
Cipész segédeket gumitejes és ágó munkához
fel vesz Papucs és Iláziclpő ipar, Kálváriaucea 5.
TG AZOLVÁNYKÉPET
sürgős esetben 10 perc
alatt készít Kozó fotó
Mikszáth Kálmán u. 13.
3 drb gvors[cnvkép 70
fillér. Felvétetik este
is készülnek.

D
UGálz
FEST. TISZTIT. Sze-

ged. TÁPÉI UCCA 7.
Üzlet Károlvi u 3 Gallérlisztitás 8 fillér. —
Telefon 33-40.
60

Otthoni munka
viszonylag csekély befektetéssel havi 120 P
káresett lehetősét; bárkinek. Állandó foglalkoztatás garantálva. —
Anyagot szállítjuk, kész
árut átvesszük. Kérjen
prospektust
Fhoenix
Körkötöiizetn Kft. Budapest VIII., Kisíaludyköz 3—5. sz (Válaszbé
lyeg)
Tanulóleány fizetéssel
felvétetnek. Uridivat
és fehérnemű üzlet, —
Feketesas u. 21.
Petrofor perolcumfdzök
és háztartási cikkek eladásához
cimszerzök
fix és jutalékkal felvétetnek!
Jelentkezés
Kossuth L. s. 55. Képviselet.
Kifutó 14—15
éveset
felveszek. Szegszárdv
böröndős. Kárász u. 1 í.
FAVÁGÁST
GÉPPEL
minden elfogadható árban, felelősség mellett
vállalok. Papp Sándor
motoros favágó; Petőfi
sugárut 1 szám.
Fiatal,
jómegjelenésü
elvált asszony
üzleti
gyakorlattal és óvadékkal pénztárnoknöi
állást keres. Cini: Szabó
Margit, Arviz u. 13. sz.
Kifutóleányt, kirutófiut
felveszünk" rádió
és
villanyszerelőt foglalkoztaiunk. Divatüzlet.
Klauzál tér 9,

Kézi leányokat felvési
Papucs, és Ilázicipöipar, Kálvária ucca 5,
Fehérnemű varrónő —
uriházakhoz ajánlkozik
ujat javítást elsőrendűen készít. Baranyai Erzsébet. Bokor u. 4a.
CIPŐIPARI
MUNKASOK
felvétetnek. Jelentkezés
vasárnap, 16-án délelőtt
11 órakor Délmagyarországi Cipőgyár m rt.^,
Berlini körút 7.
Saját kerékpárral
KIFUTÓ
felvétetik. Cim a
adóhivatalban.

kW"1-

Egyedülálló középkora
jobb nő elmenne házvezetőnőnek magányos úrhoz vidékre is. Megkeresések: Nyugodt "otthon jeligére kéretnek.
Dcutsches Frauíein für
Nachmittag wirt gesucht. Stciner, Kelement
u. 7.
Gyermek mellé a déli
órákra kislányt kere-i
sek. Mérei ucca 5.
Két kocsis azonnal felvétetik. Kotényi fatelep, Tavasz u. 9.
Kifutófiut .kerékpárral
vagy anélkül' felveszek,
Szabó József, Hunyadi
tér 3.
Megbízható ügyes kiszolgálónő felvételik —
Csikós fiiszeríizlelébe,
Tisza L. körút 53.
4 középiskolát végzett
fin fogtechnikus tanulónak felvételik Csanjcvác E. Alföldi u. 7.'
Ügyes megbízható leányokat kesztyű,
fűző
vagy ernyő
tanulásra
felvsz Steiner Józsefné, Kölesei u. 12.
Kitűnő
SZABóNö
házakhoz
ajánlkozik.
Nöi, gyermek ruhavarrást, átalakítást, javitást vállal. Olcsó áréit megyek. Cim: Gizejla-tér. Tejivó.

Kárnitos
Miillsoffer
Polgáru. 4!

Fordulion h c i rflm b i r a l o i r m s l
le lUI Ismeretes
pontos m ű n k é t
srauitok. olcson
dolgozom !
XI. 1 tői Dugonir* tőr 1.
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Félárva urilcány kel*
ELA DÓ
lemes szórakozást keuj adómentes
bérház
res nagy társadalmi iskomfortos lakásokkal 8
meretséggel biró u r l
százalék tiszta bcrjövecsaládnál. Nefelejts jellenmiel. kcrtlcl
32.000
•
P. Családi ház 6 szo- igére.
BARACS DIVAIHAZ.
zongora raktára
bás, minden komforttal,
Bzeged, Petőfi Sándor sugirut 13.
kerttel
Belváros legJóforgalmu
vendéglő
Olcsó bérlet, csere.
szebb helyén 24.000 P.
Magányos ur háztartáiccésnek kiadó, kaucióCsaládi ház (Boldogaszsába min ne kifogástaval. Érdeklődni Szeged,
Megismerkednék egy
szonv sugárúti nagy állan. ugyes no. Szeretem
Párisi körút 30.
Eladó varrógép, gra38—46 év körüli biztos
Eladó 8 drb egy éves
lomásnál) 3 lakással,
a tisztaságot jeligére a
állású úriemberrel hámofon. ágy. fotel, hormiskórolt és herélt ura
nagy kertlel 12.000 P.
kiadóba.
TUJA. MA MÓNI A
zasság céljából,
lehet
dó petróleum
tartály,
dnlmi
fajsüldők. TaNagy
választék,
alkalnagyobb mennyiségben
katona láda stb. Foözvegy, egy-két gyer1 Belvárosi cipöüzlct —
bán ucca 30, Felsővámi
vételek
Mézernc
K.
koszorú kötésre állandor ucca 20.
mek nem akadály. Leüzletvezetőt keres, aki
ros.
M. irodánál, Horthy M.
dóan kapható Uszege 1.
veleket Boldog élet jeljártas a
szakmában.
u 2. (Kultúrpalotánál).
jKözépfnsor
163
(TusR
Á
D
I
ó
"
Zongora
sürgősen
eligére.
Kaució jeligérc.
nádi u. 6) Vámház uckitűnő állapotban megadó Megtudható RinSÜRGŐSEN
cuja
vételre
kerestetik.
—
géi zongorahangolónál,
Szerény, csinos
kereBejárónő felvétetik. —
és olcsón eladó bér és
Ajánlatok Készpénz jel
Somogyi u. 11.
settel biró
okleveles
jelentkezés d. e. 9—12,
TÉLI SZÜKSÉGLEmagánházak.
Belvárosi
igére kiadóhivatalba.
urilcány megismerkedil. u. 1—6-ig. Petőfi suTÉRE BURGONYÁT
adómentes uj ház 40
Jókaiban lévő használt
ne jólelkű úriemberre!
gárul 9 fogorvosi renezer
P.
Rákóczi
térnél
babot, bordót, lencsét,
VESZEK
szabó gép olcsón elházasság céljából 26delőben.
3500 P jöv. bérház 35
mákot,
mindennemű
szépirodalmi
könyveadó. Schön Henrik, Fetól 36-ig Jelige: 5 ezer
ezer
P.
Kálvária
térterményárat
legolcsóbket,
egész
könyvtáraketesas u. 15.
Bejárónő, esetleg minpengő ingatlan.
nél 2600 P jöv. bérház
ban Hoffmann
Jánoskat, újság papirt, Toldenes rendes főzni tu25.000
P.
Vajcria
térnél
nál,
Kálvária
ucca
8.
nai lapot és Uj Időket.
Benzin motor 2 hengedó, hosszabb hi/onyitbérház
G rii n walil k ö ny vb e re s- 3600 P jöv
res. favágásra is alvnnny i| idősebb házas32.500 P.Kálvária törkedés, Horthy ' Miklóskalmas. 4 llP-és eladó
párhoz felvétetik. Jenél adómentes
bérház
u. 2.
Fodor-teicp,
Eperjesilentkezni 9-11 délelőtt
Kölcsönbe egyezer pencsavaros
Ironok
naur
21.000
P.
Alsóvárosi
sor
9.
Gál.
Gróf Apponvi A. uccu
választékban, niojjbiztemplomnál
7
százalék
gőt keresek.
Havonta
F
E
L
V
I
D
É
K
I
18 I. cm. njtó 2.
liató jó márkákban
jöv. ház 11.500 P. KálNői ruhák fehérneműnk
HECSEÜLI
50 pengő pontos vlsszfl
vária férnél uj húz 0700
cipők eladók a mai namár kapható, Cim: —
Megbízható,
szorgalfizetéssel. Választ PonP. Ugyanott 6000 Penpon. Polgár u. 22, 1.
Könyvesi lisztiizlct. Kimas özvegyasszony —
L.NPHATÖK!
tos jeligére a kiadóba
gő
Belvárosi
felek
kelgvó ucca 3.
háztartását vezetne maJavításokat tót- emelet.
lé osztható 12.800 P. — kérek.
at lassaI
i • ai gányosnak.
Állás jelA
latunk!
Érd. Dnróezv ing. Iroigére.
dája. Mikszáth Kálmán
Útlevelekre
u. 21 szám. Tel. 38-60.
szerb,
romén, cseh stb.
Engedélyezett
Dujonlei t*r I. Mim.
vízumot 2 P 5 0 f-ért. 24
Olcsó levélpapírok.
K O R R E P E T Á L Ó és N Y E L V I S K O L A
Szomojában
10
hold
óra alatt garancia melm a g y a r kcpctslapohi
eredménye munkája közismert! Okle•VIIN-F j ó
föld bérbeadó. Érdek- lett megszerzem vidékit
rakiarat
veles
tanárok.
Mérsékelt
tandíjak.
TÓT,TÓTOT,LA?
lődni lehet Szeged, —
is vállalok. L A Z A R
Féregmentes Schöberli i: \t B B. és TABSA
Párisi körút 10 sz. i— iroda: Attila u. 6. U
Minden szak képviselve.
Révay-ucca
ágynt vagv
fotelágyat
•kiiny v kereskedésében.
La.ikó Ferencnél.
5 szám. Telefon 21-77.
vennék. Szilién sugárKlauzál tér. Kis Dávid
MAGÁNNYOMOZÓ
út 10.
pólóin, vál issza ki maKamarás Lajos nv. rengának a legmegfelelőbdőrtanácsos
mpgánkuGyerinekágy. fiókos —
bet.
tató irodája Dugonicsmatraccá], jó állapottér 11, I I I em. 18. lift.
ban eladó. Vadász, AlVálasztási malacok elOLCSÓ H A Z A K :
I gr SINdER !é!o bi!megfigyel, informál! —<
belül
nagyobb
házas
adók.
Széli
u
31.
óla
ii.
I
I
.
Mars
téren
emeletes
liórd jó dákokkal és
Életmód és előéletraegingatlant egyben van
ház nagyforgalmu kocs
1 « golyókkal a játékonllapitúsl
Leszármamegosztva,
eladó.
Választási es süldő ma
Egv uj hálószoba,
1
mával
(csak
borfosoknak örömet, a tuzásra állampolgárságMegbízott:
dr.
Körsz^longarnitura. ebédlaeok eladók. Csula, —
gyasztás havi 1000 I.),
ra és illetőségre volajdonosnak
örömön
lő. 2 uj netzliiggönv és
Zerge u. 5.
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