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Prága sürgős uj javaslatát várják 
a nagyhatalmak 

Ha nem Kielégítő as ajánlat, össseül a négyhatalmi értcKeslei — Hivatalos 
prágai Köslés uj íárgyalásoK lehetőségéről — Teljes erővel tolyiK as európai 

diplomáciai levéKenység 

Imrédy miniszterelnök nyilatkozata: „Minden lehetőt elkövetünk a megoldás meg-
gyorsítására" — „Nem türhetiük az olyan törekvéseket, amelyek a magyar egység és 

a magyar erö aláásását akarják" 
Az európai érdeklődés középpontjában a 

magyar kérdés áll. Általános az a vélemény, 
hogy a kérdés kielégítő megoldásának akár 
csak az elodázása is a legsúlyosabb bonyo-
dalmakkal fenyegetne Középeuröpa békéje 
és nyugalma szempontjából. Ezzel magya-
rázhatók azok a diplomáciai lépések, ame-
lyek egyszerre különböző irányból vannak 
hivatva elősegíteni a békcs kibontakozást. 
Teljes határozottsággal lehet megállapítani, 
hogy a müncheni és a római tárgyalások 
teljes eredménnyel jártak. Még ezekben a 
napokban, 

a legközelebbi órákban európai kez-
deményezések várhatók a magyar 
követelések mielőbbi teljesítése ér-

dekében: 

Általános vélemény szerint, mielőtt még 
sor kerülne a négyhatalmi értekezlet össze-
hívására, a csehszlovák kormány megkísérli 
a közvetlen tárgyalások fonalának ujabb 
felvételét. A tárgyalások sikere természete-
sen attól függ, tud-e, vagy akar-e a csehszlo-
vák kormány 

olyan javaslatot előterjeszteni, amely 
kiinduló ponttul elfogadható Ma-

gyarország számára. 

Ha Csehszlovákia részéről a közvetlen tár-
gyalások kezdeményezésével egyidejűleg 
nem következnék be ilyen lépés, akkor a 
négyhatalmi értekezlet összeülése követke-
zik, mégpedig, a jelek szerint Olaszország 
területén. 

A római magyar Követ 
gróf Cianonál 

Róma, október 17. V i l l a n i Frigyes kvi-
rlnáli követ hétfőn délelőtt látogatást tett 
gróf C i a n o olasz külügyminiszternél. 

A lonáoni magyar Követ 
a KülUgyi államtilKárnál 

London, október 17. B a r c z a György lon-
doni magyar követ a külügyi hivatalban járt 
és hosszabb megbeszélést folytatott Sir Ale-
xander C a d o g a n külügyi államtitkárral. 

A í é g y cseh mintsster 
Berlinben 

Berlin, október 17. Gyors ütemben folyik 
a Szudétaföld átadásával kapcsolatos cseh— 
német kérdések rendezése. Hétfőre virradóin 
négy cseh miniszter utazott Berlinbe, hogy 

résztvegyen a ncinet-csch szakbizottságon 

munkájában. K a 1 f u s pénzügyminiszter, 
K a r v a s kereskedelmi miniszter, F e i e r -
a b e n d földmüvelésügyi miniszter és V a v-
r c c k a propagandaügyi miniszter utazott 
Berlinbe. 

A prágai lapok, nyilván felsőbb utasításra, 
egyöntetűen a német-csch kapcsolatok ki-
mélyitésének fontosságát hangsúlyozzák cs 

Prága, október 17. Illetékes helyről közlik: 
A cseh állampolitika legközelebbi feladata a 
Szlovenszkó, Ruszinszkó cs Magyarország 
közötti határok kérdésének rendezése. Bár a 
komáromi tárgyalásoknak nem sikerült a 
kérdést megoldani, a bizottságok elválása 

Budapest, október 17. Hétfőn este I m r e -
d y Bcla miniszterelnök a csehszlovákiai 
probléma jelenlegi állásáról a következő nyi-
latkozatot tette: 

— A komáromi tárgyalások megszakadása 
után az első és természetes lépésünk az volt, 
hogy a müncheni határozatban részes és ve-
lünk baráti viszonyban álló német és olasz 
nagyhatalmakhoz forduljunk és külön kikül-
döttek által az előállott helyzetre vonatkozó 
felfogásunkat előadjuk. E lépésünk hatása 
alatt 

a különböző országok külügyi hi-
vatala között élénk diplomáciai te-
vékenység folyt abból a célból, hogy 
a magyarlakta területek visszacsa-
tolásának kérdése mielőbb végleges 

döntéshez jusson. 

K magyar közvélemény érthető türel-
metlenséggel várja ennek az akciónak az 
eredményét és a magyar kormány minden 
lehetőt elkövet a megoldás meggyorsítására. 
Minden halasztási szándékkal szemben a 
leghatározottabban fellépünk, mert 

a hitegetésből és taktikázásból elég 
volt. 

— Magyarok szenvednek odakint, akik 
ide tartoznak és az ott élő valamennyi nem-
zetiséget megilleti az önrendelkezési jog. Ut 

azt írják, hogy Csehország 'őszinte jóbarali 
viszonyra törekszik szomszédjával. 

A lengyel Követ 
ChivalKovssKynál 

Prága, október 17. C h w a l k o v s z k y 
külügyminiszter megbeszélést folytatott a 
lengyel követtel, 

nem jelenti a tárgyalások kudarcát. 

A cseh külügyminiszter ma tanácskozott 
dr. T i s o miniszterelnökkel, Djurdjanszki mi-
niszterrel, továbbá Bacsinszkivel és Lévaival: 
A tárgyalások Szlovenszkó cs a magyar ha-
tárrendezés körül forogtak. 

tehát oly mélységesen komoly, az emberi lét 
gyökeréig lenyúló problémákról van szó, 
amelynél a bizonytalanságot fenntartani le-
hetetlen. Türelmünket, amelyet tanusitunk, 
ne értse félre senki, mert a nemzet és kor-
mánya feltétlenül el van szánva a magyar 
igazság kiküzdésere. 

— Természetesnek jeleztem előbb azt a 
lépésünket — folytatta —, hogy az előbb 
emlitetk. két nagyhatalomhoz fordultunk. Ter-
mészetes azért, mert évek óta szoros baráti 
kapcsolatok fejlődtek ki e két állam felé, 
amely kapcsolatok a közös érdekek és mé-
lyen gyökerező érzelmek komponenseiből 
tevődnek össze. Ezek a szálak az utóbbi 
idők folyamán csak erősbödtek cs külön rá 
kell mutatni arra, hogy az utóbbi hetek ese-
ményei,, amelyek Magyarországnak is meg-
mutatták a jelentős, erős gyarapodás útját, 
a két nagyhatalom fellépésének tulajdonit-
ható. Az általunk mindig szem előtt tartott 
erkölcsi tényező is fokozottabban hat tehát 
abban az irányban, hogy politikánkkal nűnél 
jobban hozzáillcszkedjünk a tengelyhatalmak' 
politikájához és velük minden vonalon a 
megértés és együttműködés útjait keressük: 

Harmadik nagy barátunk az erőtel-
jes uj lengyel birodalom, amelyet 
szintén azonnal tájékoztattunk » 

Prága: 

Komárom nem jelenti a tárgyalások 
kudarcát 

Imrédy Béla miniszterelnök 
nyilatkozata a helyzetről 
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helyzetről, máris számos tanújelét 
adta rokonszenvének, barátságának 

és támogatásának. 

~ Hz a politika és ezek az érzelmek ré-
Szüni.iői mindig « legmelegebb viszonzásra 
találnak. A lengyel nagyhatalom minden si-
kern osztatlan örömet vált ki nemzetünk min-
den fiúból, akik mind tudatában vannak, 
hogy a két országnak a történelem tanúsága 
szerint is a közös érdekek és barátság utján 
keli haladnia. Céltudatos külpolitikai vonal-
vezetés megkívánja az erős, egységes intéz-
mény figyelmét és ennek megteremtése 
egyik legfőbb feladatunk, ezért 

nem tűrhetjük az olyan törekvése-
két, amelyek az Ilyen történelmi 
napokban a magyar egység és a ma 

gyar erő aláásását akarják. 

Gyors megoldási ! 
A Budapesti Értesítő jelenti: Politikai kö-

tökben a legnagyobb megelégedéssel fogad-
tak n miniszterelnök nyilatkozatát és amint 
a nyilatkozat köztudomásúvá vált, az egész 
ország népe örömmel fogadta azt a bátor lé-
pést, amely kifejezője a kormány határozott-
súg/inak, hogy el kell következnie a régóta 
húzódó csehszlovák kérdésben a végső dön-
tésnek. A magyar nemzet egyetért a minisz-
terelnökkel abban, hogy a legnagyobb hálá-
val tartozunk azoknak a nagyhatalmaknak, 
amelyek ezt n kérdést a megvalósulás felé 
segítik. Annál is inkább nagyobb szükség 
van a kérdés gyors megoldásira, mert a cse-
hek elviselhetetlenné teszik az ott élő ma-
gyarság helyzetűt. Az indokolatlanul kihir-
detett ostromállapot, valósággal óriási szen-
vedését jelenti magyar véreinknek. Ez telje-
sen érthetetlen, annál is inkább, mert hiszen 
ezek a területek mindenképen visszatérnek 
nz anyaországhoz. Ezek a kihivások csak 
nehezebbé teszik a megoldást. A magyar 
nemzet eljutott türelmének végéig, de még 
mindig fegvelemmel várja az elintézést, 
amelyet a kormány kezdeményezésére meg-
indult élénk diplomáciai tevékenységtől vár. 

Türelmetlenül varia a magyar közvéle-
mény a ruszin kérdés megoldását is. Hiába 
igyekeznek a csehek minden intézkedésük-
kel elnyomni az önrendelkezési jog érvénye-
sülését, az igazság érvényesülni fog, a cse-
heknek fel kell hagvniok taktikázó politiká-
jukkal és félre kell állni az útból. 

Ax olasx álláspont 
Róma, október 17. A külügyminisztérium 

Topja, az Information Diplomatica ma délben 
megjelent számában a következőket irja: 

— Római felelős körökben teljesen indo-
boltnak tartják a magyar kormány által tett 
katonai intézkedéseket. Részleges elővigyá-
zati mozgósításról van szó — mondják olasz 
felelős körökben — amelyet az tett szüksé-
gessé, hogy Csehország még mindig nem 
szüntette meg a mozgósítást. Magyarország 
teh^t eddig kedvezőtlenebb helyzetben volt. 
A tárgyalások Prága ós Budapest között a 
közeli napokban újra megkezdődhetnek, sze-
rencsés eredményre azonban csak akkor, ve-
zethetnek, ha megvalósítják a Münchenben 
leszögezett elveket, vagyis visszaadják a túl-
nyomóan mugyurlaktu területeket Magyaror-
szágnak, esedeg népszavazást tartanak a vi-
tás területeken, valamint lehetővé teszik, 
hogy az önrendelkezés jogának megfelelően 
a többi nemzetiség is maga határozzon saját 
jövője felett. 

— Felelős római körökben rámutatnak ar-
ta, hogy a külföldi sajtó egy bizonyos része 
gyermekes játékot űz a tnagvar-cseb üggyel 
Ellentétet akar mindenáron felfedezni ebben 
T. kérdésben Németország és Olaszország 
között. Cáfolni özeket a célzatos álhireket 
teljesen felesleges. Rómában azt tartják", ma-
gának Prágának is érdeke mielőbb vég<eg 
lezárni e multat és uj politikát kezdeni, 

— Felelős római körökben minden pesszi-
mizmus nélkül várják uz uj tárgyalások meg-
kezdését. 

A kormányxó sxemléfe 
a safósxenípéleri csa-

patoknál 
Budapest, október 17. Horthy Miklós kor-

mányzo tegnap délben vezérkari főnökének, 
valamint kebinctirodei főnökének kíséreté-

ben megtekintette a miskolci vegyesdandár 
Sajószentpéteren elhelyezett csapatait és fo-
gadta a dandár törzstiszti karának jelentke-
zését. A szemle a késő délutáni órákban ért 
véget. Utána a kormányzó visszatért a fővá-
rosba. ' ' t 

Statárium Pozsonytól Kassáig 
Prága, október 17. Szlovákia déli kerületei-

ben, Pozsonytól égészen Kassáig kihirdették 
az ostromállapotot. Külföldön a legnagyobb 
megdöbbenéssel fogadták a csehek ez ujabb 
lépését a felszabadulásra váró, napról-napra 
élesebben terrorizált magyarság ellen: 

Csomagolás 
Esztergom, október 17. A párkányi Duna-

szakaszon az erődítési munkálatok a csehek 

részéről még folynak, 'de a munka üteme* 
mintha időnlcint meglassulna. Helemba és 
Garamkövesd vasútállomás között a csehek 
az egyik sínpárt felszedték és a vágány anya-
gát elszállították. A párkányi hajóállomást 
már tegnap kiürítettek. A párkányi vasútál-
lomásra az egész környékről anyaggal meg-
rakott tehergépkocsik érkeznek, az anyagot 
vonaton viszik tovább. 

Cseh csapatmozdulatok 
Miskolc, október 17. A Gömör-Abauj- es 

Zemplén-megyei határszakaszon élénk csa-
patmozdulatok észlelhetők. Több helyen két-
ségtelenül megállapítható, hogy erősítést 
kaptak. Az erődítési munkálatok is általában 
folyamatban vannak. A határvonal mentén 
megélénkült a repülői tevékenység. Túlol-
dalról átjött menekültek szerint Kassán az 
amúgy is igen nagy számú rendőrséget az 
úgynevezett nemzeti gárda alakulataival is 
megerősítették. Ezek között sok a kommu-
nista. A polgári lakosság Kassán csak este 8 
óráig tartózkodhatik az uccán. Háromnál töb-
ben nem mehetnek az emberek az uccán és 
csak a gyalogjárdán haladhatnak. A város-
ban megerősített karhatalmi osztagok cirkál-
nak. 

A kassai parancsnokság köréből kiszivár-
gott hirek szerint a katonai épületekben éj-
szakónként leszerelik és elvitetik a berende-
zési tárgyakat. Hir szerint a postahivatalok-
ban is ugyanez történik. Ezek az utóbbi hi-
rek még megerősítésre szorulnak. 

A ruténföldi felkelés 
Vásárosnamény, október 17. Munkács es 

Beregszász környékéről érkező menekülők 
hint adtak arról, hogy a városok magyar ve-
zetőit és a magyar ifjúság köréből számosat 
letartóztattak. A lakosság már tudja azt is, 
hogy a komáromi tárgyalások megkezdése-
kor szabadonbocsájtott magyar, szlovák és 
ruszin politikai letartóztatottak ellen uj haj-
tóvadászat indult meg, közülük sokan ismét 
börtönben ülnek, mások elbujdostak, mert 
tudják, hogy rájuk is hasonló sors vár. 

A felkelés, amely Munkács és Beregszász 
között kezdődött, ma már kiterjedt egész 
Ruszinszkóra, aminek következtében a cse-
hek nagy csapatokat vontak össze ezen a 
vidéken. Most már a román-cseh határ men-
tén is nyugtalanság tapasztalható. 

Rálőttek egy gyermek re 
A Budapesti Értesítő jelenti: A pozsonyi 

rádió azt a hazug hirt közölte legutóbb, hogy 
a magyar hatóságok kis gyermekeket külde-
nek át a határon röpcédulát osztogatni es 
ilyen esetből kifolyólag cseh területen egy 
kisgyermeket lövés ért. 

Ezt a hirt cáfolni nem is érdemes. Ellen-
ben a menekültek elbeszélése szerint való 
tény, hogy 2 0 cseh fegyveres katona közül 2 
felkelő megjelenése alkalmával 15 elfutott és 
öt megadta magát. De tény az is, hogy a 
csehek világos nappal rálőttek egy kisfiúra, 
aki a határ mentén, de magyar területen li-
bát őrzött. A csehek most a?ért találták ki a 
fenti hazugságot, hogy ezt a határsértést 
előre igazolják-

A cseő kölcsön 
London, október 17. A cseh pénzügyi kül-

döttség befejezte londoni tanácskozásait és 
hétfőn visszautazott Prágába, miután a 10 

millió fontos angol kölcsön Felhasználására 
vonatkozó kérdések kielégítő megoldást 
nyertek. Csehszlovákiának ezenfelül nyúj-
tandó pénzügyi segítségre vonatkozó tárgya-
lásokra valószinüleg később kerül sor. 

A Reuter Iroda crtesüléso szerint Fran-
ciaország álláspontja az, hogy az első pilla* 
natban nem látja lehetségesnek a segítség-
nyújtáshoz a hozzájárulást,, ennek követ-
keztében az angol kormány ilyen felelőssé-
get egyedül, nem viselhet. 

Vasárnap választott 
a Szegedi Orvosi Kamara 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-
sárnap tartották meg a Szegedi Orvosi Ka-
mara választásait. A kamara január 1-től kez-
dődő három éves ciklusra választott tiszti-
kart és választmányt. A választmány iránt 
élénk érdeklődés mutatkozott ugy a szegedi, 
mint a vidéki orvosok részéről. A tisztikari 
helyekre c^ak egy listát jelöltek, a M O N E 
által összeállított névsort, a kamarai alkot-
mánypárt a tisztikari helyekre nem kívánt 
választásba bocsájtkozni. Igy a M O N E tisz-
tikari listáját más jelölés nélkül választottál^ 
meg. A kerületi választmányban és az orszá-
gos választmányban az Alkotmánypárt szám-
ai anyának megfelelően kívánt résztvenni es 
a jelölés eredményeképen 2—2 tagja került 
be —, a legutolsó ciklusban az Alkotmány-
pórt nem volt képviselve a választmányban? 

A tisztikarnál az Alkotmánypárt nem állí-
tott külön listát, — elnök lett dr. M e s k '5 
Zoltán, alelnök dr. K r a m á r Jenő egyetemi 
tanár, titkán dr. E r n y e y István, pénztáros 
dr. P a t a k y Dezső, ellenőr dr. V e c s e r -
n y é s András, ügyész dr. V i n k 1 e r Ele-
mér. Választottak ezenkívül 9 választmányi 
tagot, tagja lett a választmánynak az Alkot-
mánypárt két jelöltje: dr. E r d é l y i Jenő és 
dr. R e i s Sándor. Az országos közgyűlés 9 
tagja közül is kettő jutott nz Alkotmánypárt-
nak: dr. O l á h Ferenc (Gyula) és dr. R e-
v é s z Sándor (Békéscsaba). Végül válasz-
tottak két tagot az országos választmányba* 
akik ugyancsak a M O N E jelöltjei közül ke-
rültek ki. 

Budapesten hetfon este hirdette kl Mut-
schenbacher Tivadar egyetemi tanár válasz-
tási elnök, a budapesti kamara választásá-
nak eredményét. Elnök' ismét B a k ' a y Lajos 
professzor lett egyhangúlag, társelnökök? 
A n t a l Lajos cs T a s n e r János, főtitkár^ 
G y e r t y á m o s i János. 

Kemál török elnök 
su'vosan megbetegedett 
London, október 17. A Reuter Iroda Anka-

rából jelenti, hogy a kormány hivatalos 
közleménye szerint Kemal Atatiirk köztársa-
sági elnök súlyosan megbetegedett. 
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Hétion reggel 
a legnagyobb rendben jelentkeztek 
a szegedi laktanyákban a behivottak 

(A Délmagyarország munkatársától.) 'A 
honvédelmi miniszter bevonulási hirdetménye 
— mint ismeretes — öt korosztály behívását 
rendelte el, ezek közül az 1908-as és 191 l-es 
korosztályokhoz tartozó katonaköteleseknek 
hétfő reggel nyolc órára jelentkezni kellett. 
Már a kora reggeli órákban pontosan sorra 
érkeztek a behivottak. akik amilyen lelkese-
déssel, nyugalommal fogadták a bevonulási 
hirdetmény rendelkezéseit, ugyanolyan lelke-
sedéssel és pontossággal tettek annak eleget. 
A jelentkezők pontosan tudták hová kell men-
niük és a sok polgári ruhát hamarosan fel-
váltotta az uniformis. 

A bevonulás ugy mint az egész országban, 

Szegeden is a legnagyobb rendben folyt le. 
A katonakötelesek előre tudták beosztásukat, 
jelentkeztek a laktanyákban, az egyes alaku-
latoknál, ahol a legnagyobb rendben és előre 
elkészített rend szerint felszerelték őket. Ami-
kor az átöltözés megtörtént, mindenki meg-
kapta beosztását és szolgálattételre jelentke-
zelt. A behivottak büszke, kemény öntudattal 
tettek eleget a rendelkezéseknek, mindenki 
tisztában van azzal, hogy az ismeretes esemé-
nyek nyomán múlhatatlanul el kellett ren-
delni az ország biztonságát szolgáló katonai 
intézkedéseket. Az egyelőre behívott két kor-
osztály lelkesen, fegyelmezetlen teljesiti kö-
telességét.. 

Szombaton Szeged közönsége 
nagygyűlésen követeli 

a Felvidék visszacsatolását 
Viíéz dr. Shvoy Kálmán felhívása Szeged nyilvánosságához 

A TESz szegedi kerülete szombaton, 22-én 
6 óra 30 perckor az ipartestület márványter-
mében nagygyűlést tart, amelyre Szeged ösz-
szes hivatalait, társadalmi- és sportegyesü-
leteit, szöve/égeit és érdeképviselcti szerveit 
meghívja és kéri, hogy azon minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. A gyű-
lés egyetlen tárgya: a Felvidéik visszacsato-
lása. 

A g)\jlésen felszólal vitéz dr. S h v o y Kál-
mán országgyűlési képviselő, a TESz szegedi 
körzetének elnöke, H a l á s z Pál móravárosi 
plébános, a szegcdi nők cs a szegerii ifjúság 
nevében egy-egy szónok, Fábián Ferenc. A 
beszédeket hangszóróval közvetítik a Horváth 
Mihály-urcába. 

Vitéz dr. S l i v o y Kálmán ny. altábornagy, 

országgyűlési képviselő, a TESz szegedi el-
nöke felkéri az üzletek, üzemek, műhelyek 
stb. tulajdonosait, hogy azokat az alkalma-
zottakat, akik a gyűlésen részt óhajtanak 
venni, idejekorán elengedni szíveskedjenek. A 
közönség elhelyezését a helyszínen a Front-
harcos Szövetség egyenruházott tagjai és 
megfelelő szalaggal ellátott rendezők eszköz-
lik. A sima és zavarmentes elhelyezés érde-
kében kéri a rendezők utasítását követni. 
Egyleti, vagy nemzeti szinü zászlók a gyűlés-
re elhozhatok, azok együttes elhelyezéséről a 
rendezőség gondoskodik. 

A gyűlés pontosan fél 7 órakor kezdődik, 
miért is a liclyét mindenki idejekorán foglal-
ja el. 

Bomba- és gázbizíos óvóhelyei 
építenek a városházán 

Uj helyiségekbe kölíözik a rendőrség 

(A Déhnagyarország munkatársától.) A vá-
rosi tanács legutóbb a rendelkezéseknek meg-
felelően elhatározta, hogy bomba- és gázbiz-
tos óvóhelyet épit a városházán. A probléma 
meglehetősen nehéz feladatot jelent az amugy-
is szűk városházán. Többszöri helyszíni szem-
le után végül is a legalkalmasabbnak talál-
ták az épületnek azt a részét, ahol ma a 
rendőrség hivatalai vannak. A rendőrkapi-
tányság ilyenformán költözködni kénytelen 
megszokott hivatalaiból. Ez a kérdés ismét 
előtérbe tolja a régóta esedékes rendőrpalota 
^sürgős felépítését, ahol végre megfelelő he-
' hűséghez jutna a rendőrség egységes elhc-

Soaityol szenvedély 
a fiatalság, sz,épség, muzsika, tánc szenvedély 
filmje IMPERIO ARGENTINO bemutatkozásá-
val. Csütörtök KORZÓ 

BELVÁROSI MOZI 
Óriási siker! A legszebb film! 

H a z a i é r é s 
Sudermann gyönyörű regénye filmen 
SÁR AH LEANDER főszereplésével. 

KÖRZŐ MOZI Kedd, szc»la 

A s a r c o n l á n y 
Victor Marguerita regénye filmen, 
a francia filmgyártás ékes alkotása. 

Főszerepben: Maria Bell és Henry Rolan. 

lyczéssel, egy helyen. Hir szerint azonban 
még mindig nincs szó komoly formában ar-
ról, hogy felépítsék a hosszú évek óla sftrgc-
tetl és nélkülözött külön rendőrségi épületet. 

Légvédelmi célokra a városháza egész 
Széchenyi-téri frontja szükséges. Mivel pedig 
az óvóhely megépítését halasztani nem le-
het. el kell költöztetni a rendőrség hivatalait. 

A rendőrség elnöki osztálya — amelynek 
eddigi helyiségei alatt építik meg a bomba-
biztos pincét — a Klauzál-téri Kiss D.-palo-
tában nyer elhelyezést, a bűnügyi osztály a 
Zsótér-báz felé néző oldalra keriil. a panasz-
iroda a városházán marad, a földszint 12. 
szám alatt levő központi ügyeleli szobában. 

A költözködés már hétfőn megkezdődött és 
kedden befejeződik A rendőrség szerdán pe-
dig már teljesen az u j helyiségekben folytalja 
munkáját. 

A bomba- cs gázbiztos légvédelmi óvóhely 
épilkezése minden bizonnyal karácsonyra be-
fejeződik. 

Az id« 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órakor. I d ő j ó s I a t : Gyenge dél-
nyugati légáramlás, erős éjszakai le-
hűlés, különösen keleten reggel párás, 
sok helyen ködös idő, nappal már ke-
vés felhő, a felmelegedés kissé csök-
ken. 

azbesztcementpala 
könnyű é s tartós. 

ETERNIT MÜVEK 
Budapest , V, Berlini tér 5. 

F ö e l á r u s i t ó : Szeged és vidékére 

D a c s ó A r n o l d 
Szeged, Tisza Lajos krt. 48. Tol. 19—08. 
Á l l a n d ó n a g y r a k t á r . 
Árajánlattal d í j m e n t e s e n szolgál. 

„ílmig a frontharcosok 
itt vannak, ebben a 
hazában nem lesz 

forradalom !" 
„Ne legyen különbség magyar és magyar 
között sem politikai, sem faji, sem fele-
kezeti szempontból, ebben az összefogás-
ban lehet visszaszerezni a Felvidéket" 

Budapest, október 17. Két impezíns töroeggyülés 
volt vasárnap Budapesten; a Vigadóban a Front* 
harcos Szövetség, a Szabadság-téren a »Ncvtelon 
magyarok* tábora tüntetett a Felvidék vissza-
csatolásáért. 

A frontharcosok 

értekezletén vitéz Takách-Toliay József gróf or-
tzágos e'.nök mondott. megnyitó beszedet. Lelkes 
éljenzés közben kijelentette, ki kell építeni had-
seregünket, hogy rettegjen tőle, akinek rettegnie 
kell. A nehéz napok elmultával meg kell való* 
sitani a társadalmi rend szociális újjáépítését. 

. Ezután vitéz Tóth András a szégyenteljes csch 
ajánlatról bc.zélt. A komáromi tárgyalások elején 
— mondotta — a kémek azt» jelentették Prágának, 
hogy hí z íi-ha'.asztani kcjl a dolgot, mert Buda-
pesten órák alatt kitör a forradalom. Hát ebben 
tévedtek! Amig mi itt vayynuk, ebben a heziban 
nem le.z forradalom. 

Kertész Elemér hangoztatta felszólalásában, 
hogy a fegyelmet mindenkivel széfben meg fog-
ják tartani ós akik a zavarosban akiarnnk ha-
lászai, a frontharcosok tömegeivel találják szem-
ben magukat. Az országban ma frontharcos ké-
szültség van. 

Vitéz Martsekémji Imre azt hangoztatta, a ve* 
zetőség azért jött össze, hogy kinyilatkoztassa; 
mi a rend, a fegyelem, összetartás ós áldozat-
készig rendületlen magyar hívei vagyunk. 

Felszólalt Rajniss Ferenc is, többek között eze-

ket mondta: 
— Senki sem tűrheti, hogy mikor rajtunk a há-

ború lehetősége, akkor itt benn az országban 
bármilyen párt célokért és bármilyen személyes 

Széchenyi Mozi StV*. 
l u r n y . E r d é l y i . P é g e r , 

G ó z o n , V l i v A r y legjobb 
magyar ÍUmjo 

pernek RÉZÍ 
Harmónia tilm. Ui Vi l tghir iaó. 

Fiporlfllm » Magyar Va-i-rOl 



sérelmekért vörösök módjára hátulról támadják 
meg a nemaetet. 

A „Névtelen magyarok" 

Impozáns gyűlést tartottak a Szabadság-téren. Az 
első beszédet vitéz Rátvay tábornok mondta, majd 
vitéz Árvojalvy Nagy Imre beszélt. 

— Ml frontharcosok — mondotta — rzt akar-
juk, hogy na legyen különbség magyar és ma-
gyar köaött sem politikai, sem fajt, sem felekezeti 
szempontból. Ebben a szznt összefogásban fog-
juk visszaszerezni a Felvidéket. 

A tömeg lelkesen éljenzett és ismét felhang-
zott a kiáltás: 

. — Mindent vissaat Rendet akarunkI 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, 
hogy a város az idei szabadtéri játékokra 15 ezer 
pengő támogatást kért a kultuszminisztertől, még 
májusban, Hómon Bálint minisztersége idején. A 
miniszter, bár az áljánál támogatást megígérte, 
az ügy miniszteriális tárgyalásakor nem tudóit 
fedezeti alapot találni sz összeg kiutalásához. 

A játékok augusztus közepén véget értek, most 
áhítják összo az anyagi eredmény számait. Most 
meglepetést keltett az az október 5-ikén keltezett 
és rnost a városhoz érkezett leirat, amit a Szent 
István Emlékév Országos Bizottsága végrehajtó 
bizottságának nevében Hóman Bálint volt kul-
tuszminiszter küldött, dr. Pálfy József polgár-
mesternek. A leirat a következő: 

vRedvcs Barátoml Annakidején kilátásba 
helyeztem, hogy a Szent István Emlékévben 
Szögeden rendezendő szabadtéri játékokat a 
vallás- cs közoktatásügyi tárca részéről fel• 

Lájer Dezsti temetése 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 

délután a közkórház udvaráról rokonok, barátok, 
közéleti harcosok, de különösen a munkásság nagy 
tömegeinek ré.z/ételével kisérték el utolsó útjára 
Lájer Dezsőt. 

A temetési szertartáson megjelentek Bakó 
László, dr. Pap Róbert, Varga Mihály, dr. Dettrc 
János, dr. Eisner Manó, Dáni János, dr. Valen-
tiny Ágoston törvényhatósági bizottsági tagok, a 
szociáldemokrata párt országos vezetősége és par-
lamenti frakciója képviseletében Kéthly Anna, Esz-
tergályos János és Takács Ferenc országgyűlési 
képviselők, Büeliler Jenő, Pajor Rudolf párttitkár, 
Csapó Sámuel, a vasmunkások szervezetének tit-
kára, valannTlt számos vidéki párttitkár. 

A gyáensertartást dr. Henny Ferenc rókusti 
plébános végezte. A koporsó beszcntelcsc után 

dr. Valcntiny Ágoston 

mondott bucsuberzidet a szociáldemokrata párt 
szegedi szervezető nevében. 

— Amikor idcáljok a koporsódhoz — mondotta 
— , hogy örök bucsut vegyek Tőled, pártunk ki-
magasló vezérétől cs igaz barátunktól, erős fáj-
dalomérzés szorítja össze szivemet. Elmondta ez-
után Va'cntiny, hogy Láje.r két cvtizaddel ezelőtt 
jött Szegedre, ahol akkor még senki sem lsmar-
te, elindultak kéz a kézben egy világyengés után. 

— Városunknak ne.u csupán a szocialista párt-
hoz tartozó munkássága — folytatta —, hanem 
elfogulatlan polgársága és vezetői is mindig el-
ismeréssel kisérték munkásságodat és őszinte meg-
becsüléssel figyelték közSleti szereplésadet. Holt 
tetemed fölé — fejez o be a megható búcsúztatót 
Vuientiny — nem csupán a sírhant, hanem elv-
társaid szc.eiete is ráborul. 
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Urmánczy Nándor után egy ókomároml menekült 
magyar fegyvert követelt a felvidéki magyarság-
nak, majd a Névtelen Fiatal Magyarság egyik 
tagja az igazság erejénél fogva követelte vissza 
a Felvidéket. Mi legyőz'vetetten, erős, megbont-
hatatlan magyar hadsereget akarunk — mondotta 
—, amely ott áll hivatott vezére mögött. 

— Éljen Horthyl — zúgott fej elementáris 
erővel a tömeg. 

— £l kell söpörni — folytatta a szónok — 
azt a felelőtlen álmagyarkodást, amely azt lest, 
hogy a magyar érdekekért birkózó külügyi ve-
zérek alól mikor lehet kihúzni a gyékényt! 

A nagygyűlés tömege ezután a főbb utvonala-
kon végigvonulva tüntetett a Felvidék visszacsa-
tolása mellett. 

emelt támogatásban fogom részesíteni. Mivel 
erre a tárca költségvetésének keretében nem 
sikerült fedezetet szereznem, a Szent István 
Emlékév Országos Bizottsága rendelkezésére 
álló összegből utaltam át tízezer pengőt a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium utján. 

A váratlanul érkezett küldeményért a polgár-
mester kö.zSnetet mondott, aki Ígéretet kapott arra 
is, hogy a fennmaradt ötezer pengőt most mar 
a kultusztárca a maga keretéből is át fogja 
utalni. 

A Szent István Emlékév Országos Bizottsága 
egyébként külön jutalmat — egy értékes fest-
ményt, vagy szobrot — küld a városnak az emlék-
év sikere érdekében kifejtett azért a külön áldo-
zatos tevékenységért, amit Szeged város az »Ist-
ván király népem szabadtéri szinrehozataláva! pro-
dukált. 

Dáni János 

a szakszervezetek nevében búcsúztatta a szegedi 
munkásság halottját. A tiszteletadásnak c szomorú 
aktusén — mondotta — néma fájdalommal sora-
koznak fel, akikért dobozott, a gyárak, műhelyek, 
irodák robotosai. A niunkésmczjaJom gazdasági 
felépítményeit, a szabad szakszervezeteket felmér-
hetetlen vetz eség érte halálával. ígérjük — fe-
jezte be beszédét Dáni —, hogy becsülettel, ál-
dozatkészséggel szolgáljuk továbbra azt a moz-
galmat, amelyet örökségül hagytál nekünk. 

Dáni után a Munkásdalárda énekelt, majd a 
koporsót a gyá^zkocsira tették és megindult a 
népes gyászmenet a Hétvezér-uccai Munkásotthon, 
majd a felsővárosi temető felé. A menet élén a 
koszorús kocsi haladt, utána jött a négylovast 
gyászkocsi a koporsóval. 

A Munkásotthon előtt 

néhány percre megállt a menet, ujabb koszorúkat 
helyezek a koporsóra, azután folytatta a gyászoló 
tömeg útját a temetőbe. 

A Dugonics-temetőben, szemben a bejárattal, 
tíöre ejkészitett emelvényre helyeztek a koporsót. 
A tömeg, amely kikísérte Lájer Dcz.öt utolsó út-
jára, clhcjyezkedcttt, majd 

Kéthly Anna 

tartotta meg búcsúztatóját. 

— Több mint másfél évtized közös munkája, 
közös erőfeszítése alatt — mondotta Ké.hly An-
na — annyira összeforrott ennek a városnak egész 
munkássága hivatott és nagytehetségű vezetőjével, 
hogy a megrendülés legmélyebb mélyéig megrézza 
a sziveket s az a szomorú kötelesség, amely arra 
kötelez bennünket, hogy a halált mi jelentsük. 

Kedd, 1938. október Tg. 

kegyetlen fájdalommal marcangolt belénk. 

— Akit becsülünk és szeretünk — mondotta 
még Kéthly Anna mindenkit megható gyáezbeszó* 
dében —, akiben bizunk és akit követünk, annak 
jeljemzésére nagyon kevés és gyönge a szó. A 
túláradó sziv és az elismerő értelem egyformán 
ugy érzi, hogy sokkal többel tartozik Lájer De-
zsőnek. De mi már megszoktuk, hogy szavak nél-
kül is megértsük egymást és ezért itt, koporsója 
előtt, nem teszünk már egyebet, mint meghajtjuk 
fejünket, zászlóinkat ós halála közvetlen közein 
ségében megfogadjuk, hogy élete munkáját nem 
hagyjuk veszni. 

A szociáldemokrata párt titkári testülete kép-
viseletében Erdei Ferenc, a debreceni párt tit-
kára búcsúzott még el, azután elkísérték a ko-
porsót a sirhoz, ahol elhantolták Lájer Dezsőt* 

* 
Lájer Dezső koporsójára koszorút küldtek a kő-

vetkezők: rokonai, Mustó-család; Dánt. 
család, Ju]iska, dr. Bertalan-család, Jul-
csa néni, Kotovicz Anna, Áldok Margit, 
R.-né, Barabás Béla ós családja, Fábián-család, 
Taussigné, Pengi-család, Hegedűs Andrásné, Hódi 
Imre, Kasza János, Bodnár Lajos, Horváth József, 
a Nöbiz©riság, a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt al-
kalmazottai, a Villamos és Hév. Alkalmazottak Or-
szágos Szövetsége. 

Koszorumegváltás cimén befutott eddig a ma-
gántisztviselők szegedi csoportjától 10 pengő, a 
szabómunkások csoportjátóL 5 pengő. 

Táviratban fejezte ki részvétét vitéz Imece 
György főispán, levelet irt Shvoy 
Kálmán, dr. Pálfy József polgármes-
ter, dr. Pálfy György, a Szegedi Munka-
adók Szövetsége, a Szegedi Kenderfonögyár, a 
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged vá-
ros tüzoltóparancsnoksága, Szegedi Közúti Vas-
pálya és Villamossági Rt., Kertész Gépcserép- és 
Téglagyár, Löwy Adolf és Társai göz'ürészgyár, 
dr. Török Béla karmányfötanácsos, Wagner Fe-
renc, dr. Hunyadi-Vas Gergely, Pongrácz Albert, 
Beck Nándor, dr. Rőth Dezső, dr, 
Széchenyi István közjegyző, Szeged-
Csongrádi Takarékpír zár , a győri, a békéscsa-
bai, a pécsi, a szombathelyi párt titkársága, a Se-
gédmunkások Onzágos Szövetsége, a Magántiszt-
viselők Országos Szövetsége, a Villamos Alkalma-
zottak Országoo S ö.otscge, dr. Szögi Gé£a, dr. 
Balla Ignác, (a Magántisztviselők szegedi csoport-
ja, Kéthly Anna, a Vas- cs Fém-
munkások Kczponti Szövetségének szeged! 
csoportja, az Építőmunkások szegcdi csoportja, a 
Szegedi Nyomdai Munkások Csoportja, a Textil-
munkások szegedi csoportja, a Villamos és Hév. 
Alkalmazottak Országos Szövetsége, a Szegedi 
Népbizottság, a tiszaparti hajó- és rakodómunká-
sok csoportja, a felsővárosi cipőgyár munkásai éa 
munkásnöi, a Délmagyarországi Cipőgyár muri-
sai és munkásnöi, a Pátria Cipőgyár munkásai ca 
munkásnöi, a Pollák Textilüzem munkásai cs mun-
kásnöi, a szegedi kulturszervek, a szegedi tégla-
gyárak, a Brauswettcr-cég és munkásai. 

Rövidáru 
Fonott kézelőgomb müsclycmből, 1 pár •—,C4 
Makkos nöi ciüőfüző barna, vagy fekete 

1 pár —.0 
Szines bakalit gyüszü •—.08 
Bojtos nöi cipőfűző barna, v. fekete, 1 pár —.10 
tömőfa >—.14 
Cérnagomb ezeröltéses, 1 tet —.16 
Jóminöségü horgolótű, összecsukható •—.18. 
üvegfejü gombostű, 1 karton —.18 
Vállpánt fzallaig, 1 méter —.16 
Pamut pe.-tli 1 vég, 10 méter »—.18 
Tükésztet vegyes számokban —.16 
Műselyem b]uzzsinór pomponnal, min-

den sz'nbcn —.2t 
Cipőfűző barna, vagy fekete, 6 pár, 60-as —.2* 

Műselyem gjuzzsinor bojttal, 3 drb —.24 
Paplanrózsa minden színben, 6 drb —.24 
Köper szsijag fekete, vagy fehér, 3-as, 

6 méter • —.24 

PÁRIS! RÜGY ÁRUHÁZ RT. 
SZEGED, CSEKON1CS és KISS UCCA SAROK 

M lücl szabod^ri Játékok támogatására 
tízezer pengőt küldött 
a Szent István Bizottság 

ÖJezer pengői kap a város a kulíuszkormánytól 
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MAGYAR A MAGYARÉRT! 

A MANSz lelkes felhívása 
Szeged összes asszonyaihoz 

8 0 fillér 
1 kiló 

elsőrendű pasztőrözöl! tejföl 

Központi Tejcsarnok rt. 
összes fiókjaiban. 

Viszonteladóknak árkedvezmény! 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Ma gyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
szegedi csoportja hétfőn délutánra választ-
mányi ülést hirdetett. A választmányi ülés 
megható és lelkes demonstrációvá szélesült. 
A demonstráció a DMKE-palota üléstermében 
folyt le, a termet a hölgyközönség zsúfolásig 
megtöltötte, ott volt vitéz dr. S h v o y Kái-
mánné, vitéz I m e c s Györgyné, vitéz Mé-
r e y Lászlóné, dr. S c h m i d t Henrikné cs 
még számosan. 

Vitéz dr. S h v o y Kálmánná nyitotta meg 
az ülést, lelkes szavakkal hangoztatta, hogy 
a mai sorsdöntő történelmi időkben szükség 
van arra, hogy a magyar asszonyok széthú-
zás nélkül, harmóniában fogjanak össze és 
segítsék a férfiakat a honmentő munkában. 

Vitéz dr. Shvoy Káiniánné nyitotta meg az 
ülést, lelkes szavakkal hangoztatta, hogy a mai 
sorsdöntő történelmi időkben szükség van arra, 
hogy a magyar asszonyok széthúzás nélkül, har-
móniában fogjanak össze és segítsék a férfiakat 
a honmentö munkában. 

Vitéz Iniccs György főispán felesége beszédében 
rámutatott arra, milyen nagy szikség van ma, 
hogy egységes bizalommal, kitartással és hiisóg-
>,et álJjon a magyar társadalom a hivatott vrze-
tök mögé. Csak az összetartásban van megfelelő 
erö és csak a csorbítatlan hűség az, amely erőt 
ad a férfiaknak arra, hogy kitartsanak a mai 
nehéz kötelességek teljesítésében. 

Ismertette ezután a főméltóságu asszony ak-
cióját, amelyet Imrédy Bélánéval együtt kez toiné-
nyezett »Magyar a magyarért« cimen. 

Minden társadalmi osztálynak köte-
lessége, erőt meghaladó áldozatokat 

hozni. 

Utána Brossek Rudolfné, a MANSZ központjá-
nak kiküldöttje vázolta az utolsó hetek világtör-
ténelmi eseményeit. A magyar társadalom, mint a 
súlyos Jázbeíeg hőmérője, hol az. optimista lelke-
sültség, hol a rezignáció között hányódik, holott 
,-zükség van arra, hogy higgadtan, nyugodtan, 
mérséklettel bízzék történelmi igazságunk megvaló-
sulásában. Az asszonyokra nagy szerep vár, szi-
vük melegével, lelkük tieztaságával álljanak a férfi 
meljé. Mint a MANSZ ifjúsági szakosztályának ve-
zetője az ifjúsághoz kiván szólni. Tislztában van 
azzal, hogy az ifjúság nincs megelégedve az idő-
sebb generáció tempójával, de 

kéri a fiatalságot, bizzek az idősebb 
generációban, mert azok cppen ugy 
törhetetlen akarattal és bazaszeretet-
'(•I a keresztény Magyarország esz-

ményeiért küzdenek, 

legfeljebb az ütem különböző, de ma a mérséklet, 
a higgadtság, a józanság erössbb fegyverek, mint 
a türelmetlenség, a szélsőség. Ma nagyobb a sza-
kadék szülök és gyermekek között, mint a mult 
ifjúságában — mondotta —, dc b'z'k abban, hogy 
a magyar asszony, a magyar anya meg tudja te-
-emteni családjában azt a harmonikus légkört, 
amely megtalálja a szakadékon át az utat nem-
zedékek között. 

— A MANSz szegedi osztályának nagyszerű ve-
zetősége — folytatta — a főispánné kezdeménye-
zése folytán feleslegessé tette a javaslatokat. Sze-
retettel kéri, hogy mindenki adakozzék, mert az 
óriási feladatokat meg kep oídani. Mcgrzikadt 
a gát, egyelőre csak kis re zben, de bizik abban, 
hogy iilött a • zabaduiás órája. 

Ezután D a n n c r Jánosné javasolta, mondja 
ki a nagygyűlés, hogy 

az asszonytársadalom mint a legna-
gyobb vásárló és fogyasztó, bojkot-

tálja a cseh árut. 

A következő javaslatban kérte a MANSz szegedi 
vezetőséget, irjon fel az országos központhoz, 
forduljon az ország összes asszonyszervezetóbez, 
bogy 

egységesen bojkottálják a légi háborút, 

ami a legkegyetlenebb eszköze az emberiség el-
pusztításának. 

Vitéz Mérey László dandárparancsnok felesége 
azzal a kéréssel fordult a női társadalomhoz hogy 
adakozzék a katonság számára fehérneművel. Elfo-
gadnak ugy kész fehérneműt, ínint anyagot, a ka-
tonaságnak szüksége van rá. Remélik, hogy a lel-
kes magyar asszonyok eleget fognak tenni a fel-
hív ásnak. 

Dr. S c h m i d t Henrikné az Egyetemi Főis-
kolát Végzett Nők Országos Szövetsége szegedi 
fiókjának elnöknője közölte végül, hogy legkö-
zelebb tartandó nagygyűlésük teljes anyagi be-
vételét felajánlja a nemzeti célra, azonki-vül 
máris kezdeményezték a ruhaneműnk gyűjtését és 
előállítását. 

A szegedi helyőrség 
tisztikarának küldeménye 
Ipolyságra 

Vitéz nagyselmeczi Mérey László altábor-
nagy, vegyesdandúrparancsnok Ipolyság fel-
szabadulása után a szegedi helyőrség nevé-
ben meleghangú levél kíséretében a rászoruló 

ipolysági szegények közötti kiosztásra száz 
pengő adományt küldölt Ipolyság várospa-
rancsnokának. Mérey László altábornagy le-
velében a következőket irta: 

„Méltóságos és nemzetes vitéz Padusitzky Al-
fréd ezredes urnák, az 1. honvédgyalogezred pa-
rancsnokának cs városparancsnoknak Ipolyság. 
Kedves Barátom! A szegedi helyőrség nevé-
ben magyar szeretettel köszöntöm a felsza-
badult Ipolyság lakosságát és helyőrségét. 
Lélekben Veletek vagyunk és együttérzünk. 
A szegedi tiszti és altisztikar, elsősorban a 
légárvábbakra, Ipolyság szegényeire gondol, 
amikor mellékelten csatolt szerény adomá-
nyával a szűkölködők egy könnyét igyekszik 
letörölni. Bajtársi szeretettel köszöni vitéz 
Mérey László altábornagy." 

Ipolyság parancsnokától most a következő 
válasz érkezett Mérey László vegyesdandár-
parancsnok ciroére-

„Nagyméltóságú Altábornagy Ur! A sze-
gedi helyőrség nevében küldött igaz magyar 
szivéből jövő megemlékezéséért fogadja Nagv-
méltóságod ugy magam, mint tisztikarom 
alázatos köszönetét. Hálás szívből köszönöm 
Ipolyság szegényeinek küldött gyors segítsé-
get, mellyel Nagyméltóságú Altábornagy Ur 
és nemes szivü tisztikara példaadóként a leg-
elsőnek sietett segítségére azon ió magvarok-
nak, kiknek erre a legnagyobb szükségük 
volt A magvarok Istenének áldását kérve 
Nagyméltóságodra és nemes- tiszti karára, 
maradok Nagyméltóságú Altábornagy Urnák 
alaltosa, vitéz Padusitzky Alfréd." 

Az AUKE 
„Maayar a magyarén" 
akc7ó;a 

Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesü-
lete vasárnap délelőtt nyilvános igazgatósági 
ülést tartott, amelynek kizárólagos célja az 
volt, hogy az egyesületbe tömörült utazók cs 
kereskedők a Felvidék viaszacsatolása* érde-
kében megindult mozgalomhoz őszinte ma-
gyar szívvel és lckesedéssel való csatlakozá-
suknak adjanak kifejezést. 

K e r t é s z Ernő társelnök megnyitó szavai 
után a megiclent közönség elmondta a Hi-
szekegyet. Ezután az egyesület ügyvezető-
elnöke, dr. W c i n m a n n István emlékezeti 
meg az utolsó husz esztendő sssonvcdr'rei.-Ől, 

ecsetelte a jövőt, amikor Magyarország ismét 
az 1914. évi határok közé kerül és türelemre, 
kitartásra buzdította a megjelenteken azzal, 
hogyha sor kerülne rá, örömmel áldozza fel 
mindenki életét a magyar hazáért. A beszédet 
lelkes taps köszöntölte. Dr. Wcinmann be-
nyújtotta ezután az elnökség állal hozott ha-
tározati javaslatot, amelynek értelmében aa 
elnökség az egyesület nevében a kormányzó-
im által kezdeményezett „Magyar a magyar-
ért" akció javára 100 pengőt ajánl fel és kö-
telességévé teszi minden egyes tagjának, mi-
szerint anyagi erejükhöz mérten külön is já-
ruljanak hozzá, hogy e gyönyörű elgondolás 
minél nagyobb eredményt érjen el.. 

G o l d g r u b e r Árpád a megjelent igaz-
gatósági tagok nevében magáévá telte az el-
nökség javaslatát, amelyet egyhangú lelkese-
déssel elfogadtak. Az ünnepség a Himnusz 
hangjai mellett ért véget. 

Adományok a felvidéki 
inségakelöra 

Hétfőn a következő ujabb adományok ér-
keztek a felvidékiek megsegítésére: dr. Engel 
Rudolf 50, özv. Herczog Fcrencné 10. Pollák 
Testvérek 20, Vértes Miksa 200 pengő. 

• • ^ ^ • • • • ^ • • U M W M a M M a i M M M a E H M H a i 

Tárgyalóteremből 
a börtönbe 

X bíróság egy évre ítélt egy sikkasztó 
zenészt, azonnal letartóztatták 

(A Dóimagyarország munkatársától.) Oláh De-
zső 24 éves zenész különleges iparban képezte kl 
magát. Tapasztalatlan nőkkel kötött ismeretsé-
get és amikor bizalmukba férkőzött, vajami értékes 
dolgot kért kölcsön. Mindegy volt, hogy kerékpárt, 
karkötőórát, a lényeg az vojt, hogy a kölcsönka-
pott liohninak eladási, vagy zálogházi értéke le-
gyen. Ilyenformán már tizennyolc éves kardban 
meggyült a fcaja a bírósággá], amely hat év alatt 
nyolcszor ítélte d. Legutóbb csalásért ült hat 
hónapot, hétfőn sikkasztásért került a törvényszék 
elé. 

Oláh ju]iusban az uccán találkozott Bitlingdrt 
Katalin asszisztensnővel, kölcsönkérte kerékpárját 
azzal az igérette], hogy csak egy órára kell. Eltelt 
az óra,- eltelt az est, de Oláh nem jelentkezett, 
Bil[ingcr Katalin a rendőrségen feljelentette a ze-
né z., 

A hétfőn megtartott tárgyaláson a notorius bű-
nöző azzal védekezett, hogy a leány megbízta ót 
a kerékpár elzálogosításával. Ezt is tette és a 
kapott pénzt, a zálogjegyet átadta a feljelentő-
nek. A kihallgatott tanuk megcáfolták .védeke-
zését, Molnár biró Oláh Dezsőt egyévi börtönra 
ítélte. A zenész fellebbezett. 

A meglepetés ezután következett: a: ügyés" in-
dítványozta Oláh azonnali letartóztatását, amit 4 
bíróság el is rendelt. A tárgyalóteremből egyene-
sen a fogdába vezették. 

— Ha kitöltötte büntetését és újból ide kerül, 
következik a dologház, — mondotta a biró. 

B e v o n u l ó u s z l e k f i g y e l m é b e ! 
Előírás szerint készítek és raktáron 
tartok: Antant-szíjat, pisztolytás-
kát, bőrkamásiit, nyaregíelsze-

re ' é s t , mindenféle szijazatot és b ő r ö u d á r u k a t 

KiSS BOtZNAY IMRE, 
F e V e t e s a s u. 7. Városháza mögött 
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Ildófelszólamlási 
tárgyalások 

Október 19-én 

« szegedi //. ettfrmt adófelszólamlási bizottság a 
következei tételeket tárgyalja: 

Biczók Anna női kalapos, Zoltán-ucca 17. Par-
ragi Ferencné női kalapos, Molnár-ucca 32. Mészá-
ros Teréz női kalapos, Pctres-ucca 7. Beke Jó-
zrefné nőt szabó. Korona-ucca 23. Urbán Mihályné 
női szabó, Szil|éri-sugárut 37. Liptay Erzsébet 
varrónő, Lohel-ticca 2/b. Kuhn Károlyné varrónő, 
Pozsonyyi Ignáe-ucca 10. Dékány Bélámé varrónő, 
Flctámadás-ucca 25. Havas Gyuláné fehérnemű 
varrónő, Gyertyámosl-ucca 6. Schclben Etel nő; 
szabó, Báró Jósika-ucca 28. Pintér Ilona varrónő, 
Valéria-tér 6. Dr. Rósa Pálné varrónő, Mikszáth 
KÜnián-ucca 4. Kopasz Ferencné női szabó, Gycr-
tyámosi-ucca 4. Czz. Irjtz Ignácné varrónő, Bécsi-
körút 19. (1937. évi is ) Konilóssy Lajosné varrónő, 
Valéria-tér 2. Mohos Sándorné hölgyfodrá z, Hu-
nyadi-tér. 12. Kortes Endrénó hölgyfodrá z, Sonio-
gyt-te!ep 300. Táncos László fodrász, Csongrádi-
sugárut 19. Vági Mihályné höjgyfodrész, Retek-ucca 
30. Lovas János fodrá z, dr. Boross Józref-ucca 15. 
Molnár István fodrász, UJ-lér 3. Faragó Ferenc 
fodrász, Hunyadi-tér 17. Bugárszki Elemér fod-
rátz, Petőfi Sándor-sugárut 42. Horányi Ferenc 
fodrász, Petőfi Sándór-sugárut 31. Tóth Sándor 
fodrász Méréi-ucca 6/a. Balogh Márton fodrász, 
Attila-ucca 2. Bugyi János *IBUí'z< árusítója, Arviz-
ucca 59. Ménesi Hona kefekölö, Párlsi-köhtt 18. 

A szegedi /. stclmu adófclszólamlási bizottság 

október 19-én 

a kővetkező fellebbezéseket tárgyalja: t 

Szűcs Szilvo-zter Rokkant-telep, Csiki-u. 1 .Su-
gár Sándor Párisi-körut 16. Biró Béla Ivcjemen-ucca 
8. lle.l| Zsigmond Szentgyürgy-ucca 1/b, Bujdosó 
Páterné Lengyel-ucca 23. Hatvani Jenő Hullám-
ucca 8. Keljner Mihály Var-ucca 4. Ferentz Szabó 
Béla Iskoja-ucca 29. Vass Dániel Ke'émén-ucca 11. 
Király Jánosné Szent István-tér 15. özv. Lachcr 
fJózseínc Káráse-ucca 8. Farkas Józscfnc Bérkert-
ucca 58. Juhú; z Mihályné Jókai-ucca 6. Szarvas 
Sápdor Kclcmcn-ucca 7. Csonka Mihályné Fziche-
nyi-tér 8. Ssisz Vilmos Kcjcmen-ucca 7. Mi-gyeri 
Pál Bocskai-ucca 9. Ifj. Löffler György Vasár-
helyl-sugárut 13. Szunyogh János Fodor-fuccs 10. 
(zv. Sűs/Jor Kristófné Maros-ueca 48. Horváth. 
József Szcchcnyi-tér 2. Szabó Zsigmond Kigyó-
ucca 2. Kármán Arnold Bocskai-ucca 6. Pri-
vinszki István Kálmán-ucca 8. Rosmann Dávid Ka-
rá-z-ucca 8. Kríer Rudolf Somogyi-ucca 14. 

E R A N O 
szál l o d a 

Budapesf, 1Y., Bécsi-ucca 2 szám. 

Exclusiv belvárosi családi ház. 
PropapandadraK Ktxarc-
Ictfj PoHöldt utanoK »xP-
mdra. - Klfopaaialanui 
hrrr'ndoxoli. ötdop- molrp 
tolyövlxm. Központ! /U1C-

N O ban.-

Egyágyas 8-
Keiagvas 8-
Egyagvas Háromszori mum\ 8-
Ketagyas Háromszori emezessei R58 

Egy heti tartózkodásnál 
a taxi löltséirét a pálya-
udvartól és vissza rnfeg-
téritjük. 

Szötiíi aíaniatos előre rsnűeini. 

— 'Á hadgyakorlatra bevonultak hozzálar-
lozóinak segélve. A város megkönnyíti a 
messzibb külvárosok és tanyakörnyék had-
gyakoratra bevonultjai hozzátartozóinak se-
gélyezési módját. Sürgős megkeresést intézel! 
az adóhivatalhoz és ugy intézkedett, bogy 
Alsóközponloii és Felsőközponton fogják a 
perifériális környék segélydijait kifizetni. Te-
liül a külvárosok és tanyakörnyék segélyjogo-
sultjainak nem kell a segélydijakért a vá-
rosi kifizető pénztárnál jelentkezni. 

— Milyen lesz Szeged jövő cvi idegenfor-
galmi programja? Az Országos Magyar Ide-
genforgalmi Hivatal megkeresést küldött a 
polgármesternek. Közlését kéri nnnajj. hogy 
előreláthatólag mikor kívánja a jövő cvi sza-
badtéri játékokat megrendezni, illetve vctl-c 
programba egyéb idegcnforgaini akarást is? 
Az Országos Idegenforgalmi Hivatal ugyanis 
országosan akarja rendezni a magyarországi 
idegenforgalmi tevékenységet és ennek a 
tervnek a kidolgozásához kéri mindenhonnan 
az adatszolgáltatást. 

— ELOADAftOK. Az Egyetem Barátok Egye-
sületének: termeszei tudományi szakosztálya 10-cn, 
szerdán délután 5 órakor az általános cs szervet-
len vegytani inlczcl tantermében (Templom-tér') 
természettudományi szakiilést tart 'a kővetkező 
tárgysorozattal: rlr. F a r k a s Béla: Labyrinthus-
vizsgálatok, a labyrlnthus és sinus inpar viszo-
nya a csontos halakban (vetítéssel), dr. G c l e i 
József: „Az ingerületvezetés és a trichocysták", 
(vetítéssel), dr. B c r e c z k Péter: Madarak a 
fényképező gép lencséje előtt (vetítéssel). Ülései-
nők: Matusoviis Péter. — Balta Péter, a Néprnjzi 
Muzeum zenefnlklóHstája. a rádió népzenei osztá-
lyának Vezetője, kedden rslr. háromnegyed 8 órni 
kezdettél előadást tart „A szellemi néphagyo-
mány ismerete a magyar életben" rímmel nz 
egyetemi Bethlen Gábor Körben (Kárász-uCca 15.). 
Az előadáson bemutatja a legutóbbi időkben népi 
előadóktól felveti hanglemezeket. 

— Csak jövőre lesz Szegeden főútvonal -
jelző uccntábla. Idegenforgalmi szükségből 
sok szó esett mar orról, hogv Budapest min-
tájára Szegeden is fel kell állítani a főútvo-
nalakat jelző uccu táblákat. Hétfőn tárgyalták 
ezt nz ügyet és megállapilntták, hogy a láb-
Iák beszerzésének és felállításának költségeit 
már csak a jövő évi költségvetési keretbe le-
bet beiktatni. Ilvenformán iövő cvben 35 fő-
ulvonaljelző táblát kap a város. 

— Temetés. Bensőséges részvét melleit te-
mették el vasárnap délelőtt a zsidó temető 
cinterméből a váratlanul elhunyt K o v á c s 
Samu nyugalmazott tanárt. A gyászoló csa-
ládtagokon és rokonokon kivül nagy szám-
mal jelenlek nirg tisztelői, barátai, tanártár-
sai, valamint volt tanítványai, hogv bucsut 
vegyenek egykori tanáruktól. Dr. F r c n k e l 
.fenő rabbi mondott gyászbeszédet a ravatal 
előtt. ..Nemcsak magyar nyelvtudásra és ma-
gvar történetistne.'ctre —. mondotta —, hanem 
nagyarérzésre és hazafias hűségre nevelte, 
mindig tanítványait." A sirnál S o m o g y i 
Kálmán tanár mondott beszédet. Elbúcsúzott 
a jó kollégától, a bü baráttól, a tanítványait 
odaadóan szerető tartártól. A tempolmi férfi-
kar gyászéneke után elhantolták a koporsót. 

Helységnevet kérnek a kiskundorozsmal-
uti telep lakói. Felirat érkezeit a polgár-
mesteri hivatalhoz, amelyet a kiskniidorozs-
mai ut mellett elterülő telep lakói terjesztet-
tek elő. Arra kérik a polgármestert, hogv ad-
jon a hatóság postai meghatározást kate-
gorizáló helynevet a telepnek. 

— Marólúggal megmérgezte magát egy 16 
éves leánv. V a j d a Étel 16 éves átokházi ki-
szolgálóleány hétfőn délelőtt marólúgot ivott. 
Sulvos belső sérülést szenvedett. A mentők 
bevitték a közkórházira, teltének oka isniciel-
LEN. 

— Féloldalt hüdésben szenvedő betegeknek 
gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez egy 
kis pohár természetes „Ferenc József" keserű-
víz azért, mert anélkül, hogv a betegnek a leg-
csekélyebb mértékben is erőlködnie kellene, a be-
leket alaposan kitisztítja és az egész anyagcseré! 
előmozdítja. Kérdezze meg orvosát. 

— Életunt hadirokkant. H a u b i c h János 
hadirokkant, aki az Ölhalom-uccn 40. szánni 
házban lakik, öngyilkossági szándékkal jobb-
karján felvágta ereit. A mentők részesítettél? 
elsősegélyben, beszállítót Iák a közkórházba. 
Sebesülése nem sulvos, ugy. hogy rövidesen 
cl akarták bocsátani a kórházból. HatibrlcH 
azonban kijelentette, hogv nem mond lc ön-
gyilkos szándékáról. Átadták a rendőrségnek, 
ahol saját érdekében őrizetbe vették. 

Gumiharisnya 
fájós, dngadt és viszeres lábakra, 
készen és mérték után H 6 F L E 
Klauzál-tét 3 sz. — Gyógyhaskötők, 

sérvkötök, suspenzorok raktára. 

— Kerekpárszerencscllcnscg. Súlyos sze-
rencsétlenség történt vasárnap délután a Kos-
suth Lajos-sugáruton. A közkórház elölt ha-
ladt kerékpárjával Bonc István szikvizgyárod 
20 éves felesége. Szembe jött vele Rózsiival 
István kerékpáron, összeszaladtak, a'fiatalasz-
szony olyan szerencsétlenül cselt lc gépéről, 
hogy eszméletét vesztette. Kórházban vették' 
ápolás alá. A rendőrség megindította a nyo-
mozást annak megállapítására, hogv a sze-
rencsétlenségért kit terhel a felelősség. 

— Hctnyoleados sc.-il banda 150 P, Cliyper é< 
I'öder macsknbuntla P 180.— Blau, Kelemen u. 5. 
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Hirdessen 
a Kis Hírdeifisek 

m m t 
Befőttes Üveg, porcellán, iont ttneedény, 

dísztárgyak, háztartási cikkek 

I l J Í ÍB i íS?" 
TUzA Lolos Klfrut SS. » r 

« bárt 

Ü v e g e z é s t 

képkeretezést 
lSgoloaöbbaft 

Takacs J Ö Z S G Í urgez 
Károlyi orra S. Telefon IS—5H 

Kárász u. 10 

Emerge 
locsoló g u m i t ö m l ő a pi-
ros csíkkal óvtir.odos ta-
paszlalatok slapiAn készülj 
Kapható R l l H VILMOS 
cógnél. Mikszáth K. ueost 
9. (Paprikapiac sarok) 

Leírás, masosasj 
sohszorosftas 
ólción, gyorsan, pontosan 

Wirth ás Rengeynéht 
SzOchcnyl tór 5. 
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Özek a szegedi erdőkben 

Komoly hatósági panasz érkezett a város gaz-

dasági ügyosztályához: őzkár dul a szegedkör-

nyéki erdőségeken. Minden bőség szaporít. Hát 

még az őzfamiliák táján, ahol egyenesen istenpa-

rancsnak tartják, hogy a sok fiihoz kell a sok le-

gelőszáj! 

Ugy is lett. Talán kicsit túlságosan is ugy 

lett . . . 

És itt döbbent elő a veszedelem. A fü keve-

súlt és az őznépség ráfanyalodott az egyebekre: 

környéki őszi vetésre, kiápolt kerti konfektre, sőt 

— a szegónyebbje, az tudniillik, amely családi 

birtokként niesszebbcső félboldogulást nyert az 

elosztáskor, nos ez a kódistársaság fakéregevés-

re szorította magát . . « 

Emberi ideológiában azonban: őszi vetés lege-

lése, kertek dézsmálása és fakéreg pusztítása 

egyaránt tilos, elkészült tehát a vádirat. Annak 

rendje és módja szerint bekűldetett a város ha-

tóságához és sor került a hatósági Ítélethoza-

talra. 

Az Ítélet végrehajtása többrendbeli vadász 

Urakra bízatott, dc: szigorúan olykép, hogy ugy 

lövendő ki a garázda őznépség a szegedkörnyéki 

paradicsomból, hogy végül is minden — 40 hold-

ra csak egy őz maradjon. 

—oOo— 

— A Szegedi Leányegylet közgyűlése. Vasár-
nap tartotta meg élénk érdeklődés mellett évi 
közgyűlését a Szegedi Leányegylet. Az elnöki 
megnyitó ismertette a Leányegylet 1937—38. évi 
működését, amely igen szép eredménnyel járt. Egy 
év alatt mintegy 3200 pengőt vételeztek be kü-
lönböző mozgalmak és összejövetelek megrende-
zésével. Az összegből 25—30 személyes gyermek-
menzát tartottak fenn 5 hónapon keresztül mint-
egy 2000 pengő költséggel, 1200 pengőt a szegé-
nyek felsegélyezésére fordítottak. Az eredményes 
működés során sikerült teljes összegben meg-
őrizni az egyesület alaptökéjét. A mull évi ered-
ményes munka után remélik, hogv ugy, mint ért-
őig, a társadalom most sem fog elfordulni a Le-
ányegylet ismert nehéz munkájától. Ezután meg-
választották az újonnan jelölt tisztikari tagokat. 
Kovács Zsuzsát jótékonysági elnökké, Székely 
Valit jegyzővé, Spuler Irmát ellenőrré, Winter 
Annit vigalmi elnökké, Silbermann Erit titkárrá 
választották. Választmányi tagok tettek: Pogány 
Vera, Barla Vera. Szende Éva, Frenkel Márta, 
Ilullerer Magda, Buchwald Dóra, Fischcr Éva. A 
közgyűlés végül egyhangúlag 50 pengőt szavazott 
meg a felvidéki magyarság segélyezésére. 

— A Dankó Pista-Társaság a felsővárosi Kul-
furház nagytermében tartotta összejövetelét a ta-
gok élénk részvétele mellett. Dr. N c m c d y Gyu-
la elnök bevezető szavai után B r a s s a i (Ilóhn) 
János, C s e r t ő Gábor, B i t t ó János, D o m o n -
k o s Margit, M á r k v Imre, N é m e d y Gyula, 
N é m e t h y Sándor, P a j o r L. Kálmán és S z c-
k e r o s F.rzsi olvasták fel verseiket. Uj szerzemé-
nyű dalaikat Bittó János, Csertő Gábor és Török 
Mihály adták elő nagv tetszés mellett. Dr. Néme-
dy Gyula elnök a bal ítoni nópdalköllészetet is-
mertette. A résztvevő tagok lelkes hangulatban 
sokáig maradtak egyiilt. 

— Betörlek a Máv. raktárába. Vakmerő be-
törők garázdálkodtak vasárnap a Tisza-
pályaudvaron levő Máv. gyorsáruraklárban. 
Két ériékes csomagot vittek magukkal . Való-
színűleg megzavarták őket munká jukban , 
azért nem működtek tovább. A betörők kéz-
rekeritése érdekébea mindent megtett a rend-
őrség. 

— Dorozsmai hirek". "A" kuskundorozsniai asz-
taltársaság, amelynek S z t r i c h a Kálmán espe-
res-plébános a vezrlöje, a felsőmagyarországi 
..Magyar a magyarért" akcióra 10 pengőt fizetett 
lm. — E s z e s Imre nialomtulajdonos, a Nep kis-
kundorozsmai elnöke lemondott tisztségéről, he-
lyébe dr. Sztriha István ügyvédet jelölték. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
» Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 3 ko-
vác-s, 30 kubikos, 1 késes és köszörűs, 1 fiatal vil-
lanyszerelő, 5 asztalos, 3 kádár, 4 bognár, \ kár-
pitos, 6 szabó, 5 cipész, 6 borbély és fodrász, 1 
sütősegéd, 1 cukrász, 3 kifutófiu, 3 nőtlen gazda-
sági mindenes. Nők: 4 höigyfodrásznő, 1 cipőtü-
zönő, 3 áruházi kiszolgálópő, 1 szobaleány. Hadi-
gondozottak részére fenntartott munkahelyek: 10 
fizönveccsomózónő. 

— Aranyérnél és béldugulásnál, valamint az 
ezekkel járó derékfájás, mcllszorulás, szívdobo-
gás és szédiilési rohamok cselén reggclenkint egy-
egy pohár természetes „Ferenc József" keserű-
víz csakhamar kellemes megkönnyebbülést ered-
ményez. Kérdezze meg orvosát. 

— Betörés. S i p r á k László határőrszázados 
feljelentést tett a rendőrségen, hogy hétfőre vir-
radó éjszaka betörők jártak a Feketesas-ucca 22. 
száaru házban levő lakásán. Huszonhat pengő 
készpénz és több mint háromszáz pengő értékű 
ékszert vittek magukkal. A rendőrség megin-
dította a nyomozást. 

Közkivánctra ismét Szegeden 

Hámon Mm 
a kitűnő cnek- cs o lőadőmüvésznő 

magyar nótákat énekel 
G a i ó d i I g n á c 

a hires cigányprímás és zenekara kíséretével 

minden este 

a Székely Otthonban 

Nemzetgvalázást 
követett el Németország-

ban dolgozó magyar 
munkások között 

Egyévi fogházra Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától .) Schil-
ler Ferenc üö éves gyulai füszerkercskedő és 
dohánytőzsdés ellen az ügyészség a magyar 
nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség 
mial t vádiratot adolt ki. A kereskedő és fe-
lesége egy tizennégy tagú munkáscsoportlal 
kiment a németországi Iledersleben községbe, 
ahol cukorrépaföldek megművelésével foglal-
kozott. Schiller volt a tolmácsuk, dc közte és 
a munkások között már a magyar határ el-
hagyása után kezdődölt az egyenetlenség. He-
derslebenbe még jobban elfajultak a dolgok-
Egvizben Schiller minősíthetetlen kijelenté-

seket tett. Ilyeneket mondott: „Ilazug, pisz-
kos, disznó magyarok!" 

Schiller mindenképen rá akarta venni tár-
sait. hogv lépjenek be a nemzeti szocialista 
pártba és viseljék a pártjelvényt, amit vi-
szont a munkások nem voltak haj landók 
megtenni. Az á l landó ellentétek miatt a mun-
kások Schiller ellen a német uradalmi in-
téző előtt is panaszt emeltek és ekkor hasz-
nálta a fenti durva szavakat, ma j d kiköpött 
társai előtt. 

A hétfőn megtartott tárgyaláson Schiller 
azzal védekezett, hogy „a munkások hosszú-
ból jelentették fel. mert németországi tartóz-
kodásuk alatt helytelen viselkedésükkel több-
ször megrótta őket". 

Varga György. Magda Lukrécia, Boros Tsl-
ván és Juhász János a főtárgyaláson is ellene 
vallottak. Elmondották, hogv amikor Tői-
gvessy miniszteri tanácsos k innt jár t Henders-
1 eben ben, figyelmeztette Schillert, hogy vi-

selkedjék esendben és ne hozzon szégvent az 
országra. <*> azonban tovább „hazug cs pisz-
kos magyaroknak' ' titulálta őket. Bár a né-
metek nem tudták, liogy mit jelentenek ezek 
a szavak, az egész k'nnflortózknd ísuk idején 
„hazug magyarnak" titulálták őket. 

Az ügvész súlyos büntetést kért vádbesze-
irlcben A' biróság rövid tanácskozás után egy-
évi fogházra itélte. 

Az ügyész sulvosbitáserf. a vádlott a bű-
nösség k i m ondó s á é r 1 f e 11 ebb e z e 11. 

Kölcsöiütönwfór 
A n t i a g a l e ö n a ő u o b b 

e l ő f i z e t é s e í e a h i s e b b 

MAKÓ X. 18. 
A hagyma Ara. Budapestről jelentik: A Kül-

kereskedelmi Hivatal közli, hogy a hagymakivi-
tel ellenőrzóscro alakult bizottság a voröshagy-
maértékesités ügyében tájékoztató ülést tartóit, 
anielyen megállapították, hogy a külföldi eladási 
lehetőségekben változás nem történt. A bizottság 
a fokhagyma termelői árát a külföldi piacokon 
történt áresésekre való tekintettel vasárnaptól 
kezdődően a következőkben állapította meg: Első 
osztályú 16, közép 12, apró 9.50 pengő mázsán-
kint. 

Vasárnapi ablakbeverések. H o r v á t h István 
Kápolna-uoca 2. szám alatti lakos feljelentést telt 
Koczkás Mihály ellen. A feljelentés szerint Kocz-
kás részegen beállított Horváth István lakásába 
s ott garázdálkodni és fenyegetőzni kezdett. Ami-
kor Horváth István kitessékelte a hívatlan ven-
déget, az dühében beverte házának ablakait. —> 
özv. Z e i d b n e r Izidorné feljelentést tett a 
rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, akik' va-
sárnap este Aradi-uccai házának ablakait be-
verték. , 

Részeg legény botránya a moziban. Vasárnap 
délután a makói Park Moziban egy részeg fiatal-
ember belekötött Bergmann Izidor gyengeelméjű 
fiúba s hangos botrányt rendezett. Az ügyeletes: 
rendőr figyelmeztetésére a duhaj részeg most 
már a rendőr ellen fordult, neki is támadt, ugy, 
liogy megbilincsrlve kellett elszállítani a rend-
őrségre. A rendőrségen megállapították, liogy az 
elázott és garázda legény TI á r i Péter 27 éves 
Wekerle-uccai lakos. Éjszakára, kijózanodásáig 
a rendőrségen tartották s reggel a rendőrségről 
vonultatták ho csapaltestéhez. ' Az eljárást bot-
rányokozás és hatósági közeg elleni erőszak cí-
mén megindították ellene. 

Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: 
Koczkás Mihály Vas Ilonával. Csanádi István 
Váry Máriával. Elhaltak; Török Julianna nyolc 
napos (Tulipán-ucra 15.Y, Cscmoezki Ferencné 
Kovács Hona 44 éves (Ratthvánv-ncen 48). 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értékpiacon 
ma is szilárd volt az irányzat, jeléül annak,hogy 
a tőzsde közönsége továbbra is igen bizakodóan 
itéli meg az ország külpolitikai helyzetét. A ked-j 
vezö hangulat élénkebb vásárlásokra ösztönözte a 
spekulációt és különösen a vezelö bányaértékek' 
az üzletidö elején számottevő árjavulásra tettek' 
szert. Külső vételek nyomán a kereslet a tőzsde-' 
idő folyamán fokozódott cs a Bauxit, Kőszén és. 
F>ima részvények mellett igen jó érdeklődés mu-
talkozott a Magyar Cukor, Nasici és Trust rész-
vények iránt is. A borsodi szén jegyzését 10 szá-í 
zalékot meghaladó áremelkedés miatt átmenetileg 
fel is függesztették. A tőzsdeidő végén nyercség-
biztosiló eladások mialt nz árfolyamok kissé visz-
szaestek, azonban a tőzsde igy is bizakodó han-
gulatban kissé szilárd irányzattal zárt. Magvar 
Altalános Kőszén 337.5, Ganz 22.60, Egyesült Izzó' 
115, Szegedi kenderfonógyár —. 

Zürichi deviza zárlat. Páris 11.71. London 2093, 
Newyork 441.50. Brüsszel 74.60, Milánó 23.225. Am-
szterdam 240.35, Berlin 177. Szóba 5 40, Prága 
15,15, Varsó 83, Belgrád 10, 'Athén 3.95. Bukarest' 
3.25. 

A Magyar Nemzeti Bantc hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font 16.10—1630, belga 57.50 -5810, 
cseh korona 550—1000. dán kor. 72.55—7335. dinár 
7.15—7.70, dollár 338.05-342.95, francia fr. S80-. 
920. kanadai dollár 33200—,33700. hollandi forinf 
1R4.85—186.85. lenével zlotv 60.00-61.10. deu 3.0O—. 
3.45. !eva 800-360. líra 16 90-17.90 (500 és 101X7 
lirás bankjegyek' kivételével), német márk'a ——, 
norvég korona 80 90-?l 85, svéd kor. 83 00—83.90* 
sváici frank 76.95—77.85. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése, 
Buza tiszavidéki 77 kr-os 20 15 -20 60. 78 kg-ns 
20 65—2080. 79 kg-os 20.85—2100, 80 kg-os 2o 9.1 
2110. felsőtiszai, dunánluli. dunatiszai 77 kg-os 
20.45—20.55. 78 kg-os 20 65—20.75. 79 kg-os 20.95— 
—20.95, 80 kg-os 20 95—21 05. Bozs pestvidéki 152.5 
—1.5.35. takarmánvárpa T. 18 30—18.50, sörárpa L 
21.00-21.75, zab I. 1890-19.10,' tengeri 17.70-. 
17.85. 

Csikágdf terménytőzsde zárlat. Buza alig tar-

tott. Dec. 64.75—hétnyolcad, mái 65 hétnyolcad—. 

66, jul. 65.25 Tengeri tartott. Bee. 1125. máj. 43 

ötnyolcad, jul. 19 Rozs alig tarlóit. Dec 12 öt-

nyolcad, máj. 13.75. 
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H E T I M Ű S O R : 
Minden este és vasárnap délután: Legyen ugy, 

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

kal. 
Csütörtök délután: Csárdáskirálynő. Filléres 

helyárakkal. 
Szombaton délután: Piros bugyelláris. Ifjúsá-

gi előadás. Filléres helyárak. 
Héttőn, 24-én: Fűszer és csemege. Csathó Kál-

mán Voiuits-dijjal jutalmazott vígjátékának bé-
nul utója. 

—oOo— 

4 színházi Iroda hirel 
Ha nem látta még, a liéten okvetlenül nézze 

meg a magyar reménységek gyönyörű operettjét, 
a „Legyen ugy, mint régen volt"-ot! A szerdai, 
csütörtöki és pénteki előadásra a DMKE-Kultur-
közpoDt pengői érvényesek. 

Ma délután a legmodernebb angol vigjáték, az 
..Asszonyok" kerül szinre filléres helyárakkal. 
„Fűszer és csemege" premierje hétfőn este lesz. 
A legjobb Csathó-vigjáték, az uj prózai együttes 
bemutatkozása. 

„Csárdáskirálynő" Sz. Patkós Irmával a fősze-
repben és az uj tagok felléptével csütörtökön dél-
után filléres helyárakkal. 

RÁDIÓ 
Kedd, október IS 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
R 45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha. 
i a.ngszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13 20: Idő. 
Jelzés, Időjárásjclentés 14.40: Hirek, étrend, étel-
uiiszrrárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés. 

BUDAPEST L 

6.15: Torna. Utána hanglemezek. 7.20: Étrend, 
közlemények. 10: Hirek. 10.20: A budapesti Arany-
szobor megszületése ötven cv előtt. (Felolvasás.) 
10.45: Gyermckrubák. (Felolvasás.) 11.10: Nemzet-
közi vizjolzőszolgálat. 12: Déli harangszó az 
Egyetemi-templomból. Himnusz. Utána időjárás-
jelentés. 12.05: A rádió szalonzenekara. Közben 
'<b. 12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjelzés, idöjáras-
és vízállásjelentés. 13.30: Veres Károly cigányze-
nekara. 11.35: Hirek. 14.50: A rádió műsorának is-
mertetése. 15; Arfolyamhirek, piaci árak, élelmi-
szerárak. 16.10: Asszonyok tanácsadója. (Arányi 
Mária előadása). 10.45: Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés, hirek. 17: Spohr: e-moll hegedűverseny. 
17.30: Sztálin tisztogatása a Szovjetunióban. Csi-
-zár Béla előadása. 18: József nádor 2. honvéd-
gyalogezred zenekara. 19.(15: Hirek. 19.15: Hirek 
szlovák és ruszin nyelven. 19.30: Hilja Saarno 
zongorázik a magyar-észt miivészcsere keretében. 
20: Erdélyi József verseiből előad Fáy Béla. 20.30: 
Hanglemezek. Film- és tánedalok. 21.35: llirek, 
időjárásjelentés. 22: Közvetítés a Baross-kávé-
házból. Közben 22.30-fól 22.10-ig Hirek angol és 

francia nyelven. 23: llirek német és olasz nyel-
ten. 23.10: Közvetítés a Britannia-szállóból. 0.05: 
llirek külföldi magtárok számára. 

BUDAPEST n . 
18-tól 18.25-ig A Földművelésügyi Minisztérium 

mezőgazdasági félórája. 18.30-tól 18.55-lg Francia 
nyelvoktatás. 19-től 19.25-ig Hanglemezek. 19.30-
tól 19.55-ig A esilei őserdők. Előadás. 20-<ól 20.20 
óláig llirek. ügető verseny ered mények. 

Külföld 

Bécs. 6.30: Könnyű zene. 8.30: Szórakoztató 
zene. 18.00: Nápolyi népélet. — Belgrád. 17.00: 
Nagy rádiózenekar. — Berlin. 20.10: Hang-
szerek táncai. — Deutschlandsender 23.00: 
Chopin-tnüvek. — Hamburg. 10.00: Vidám le-
mezek. — Königsbcrg. 20.10: Tarka táncest. 
London Rc'gional. 20.30: Modern zene. 2430: 
Haydn: D-dur nvitány. Oö. szimfónia. — Mi-
lánó. 17.15: Dalok. - München. 21.00: Részte-
lek operellekből,' — Radio Paris. 21.15. -Schu-
ni uin 5 11 zongorahárm.is. — Róma 10.30: 
Kininvii és tánczene. — Varsó. 17.05' Szoprán-
dalok 

Páratlan heduezmánv a Dálmaoitarorszán oluasáinah 
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű 

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

igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, Hogy olvasóink 2 0 százalékos 
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, köz-
ponti fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos ked-
vezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatal? 

díjmentesen bocsájt olvasói rendelkezésére. 

Á D é l m a g y a r o r s z á g r e g é n y e 

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

19 
KorlátK összeráncolt Homlokkal figyelt, 

már nem volt olyan jó kedve. 
— Mondjon csak el mindent, amit tud. 
— Szinte feleslegesnek tartom a kérdés 

tisztázását, hogy a balatoni Carmen, ahogy 
én neveztem el, Táltos Gizi. 

— Ő az, bólintott a festő. De nagyon kö-
szönöm, árulja el, hogy honnan veszi mind-
azt, amit most mond? Tudják ezt mások is? 

— Azt'hiszem, rajtam kivül senki. Az asz-
szonyismerősök csak a tegnapi riadalmat lát-
ták, de fogalmuk sincs róla, hogy a két ncv 
egy személy. Én pedig nem világosítottam 
fel őket. 

— Hát a pesti utamról? 

— Ha kívánja, esküvel erősítik meg, Hogy 
igaz. Jóhiszemű nép ez, amivel azonban még 
nem mondtam, hogy én rosszhiszemű va-
gyok. Csak jobban forog az eszem. 

Keserűen nevetve tette hozza. 
— Tudja, pihent ész mindenre rájön. 
Korláth elkapta Zentainé kezét és megcsó-

kolta. 
— Nagyon köszönöm. Nem is tudom, mi-

vel érdemeltem meg. 

— Felebarátok vagyunk, jó keresztények, 
kötelességünk, hogy egymáson segítsünk. 
Ennyi az egész. 

Most már kezdett visszatérni a festő jóked-

ve is. 
Árulja el nekem azt is, Hol van a Car-

men? 
— Alighanem Badacsonyban, a festő-ko-

lónia rejtekhelyén. 

Korláth felugrott. 
— Tessék? Hát egészen ördög maga? 
— Lehet, de magát se faragtak az angya-

lok anyagából. 

— Hát erre hogyan jött rá? 

— Tudja, volt nekem egy bátyám, a leg-
kedvesebb testvérem, újságíró. Hamar meg-
halt, elvitte az éjszakai élet, mert nagyon 
gyenge volt az ellenállóképessége. Ez a szen-
vedélyes riporter annyi mindent kitalált, 
hogy a detektívek szerettek vele együtt nyo-
mozni. Azt mondta egy-egy rejtély előtt áll-
va: Körvadászaton érzem magam, megvo-
nom én is a nagy kört, amiben benne van 
minden nyúl, azaz eshetőség. Akkor kezdem 
azokat vizsgálni, gondolkodom, kutakodok 
és kidobom a lehetetlent, meg a feleslegeset. 
Most már kisebb kört kapok, esetleg adatok-
hoz is jutok, amíg még jobban szűkítik a 
kört, végül két, vagy három verzió marad. 
Azokat már gyerekjáték lejárni. Igy csinál-
tam én is, tisztába pedig akkor jöttem az 
egésszel, mikor maga azt mesélte, bogy a 
hajnali személyvonattal jött meg, pedig gya-
log érkezett éjfélkor, Badacsony irányából. 

— Az Istenért, kanta cl megint Zentainé 

kezét Korláth, ezt se tudja mús? 
— Senki én kívülem. Én pedig néma va-

gyok, mint egy tájékozatlan diplomata. 
— Hurrá, hurrá, lelkendezett gyerekmód-

ra a piktor, mégis csak ragyogó Istenterem-
tése maga. 

— Mi az, hogy mégis? Miért csak mégis? 
Hát eddig nem voltam az? 

Kimutatta mosolyogva a foga fehér sövé-
nyét. 

— Bocsásson meg, nem gondoltam vela 
rosszat. Olyan buta ez a frázis-forma, én pe-
dig egy kicsit megbutultam most, megért-
heti. Mindig azf Kivétel! A legjobbak, a 
megértőek közül való. 

Zentainé alig észrevehető keserűséggel fe-
lelt, legföljebb a hangja szállt mélyebbre. 

— Van a világon egy titkos fluidum; 
amely összeköt minden asszonyt, hogy isme-
retlenül is segítse egymást. Ne higyje, hogy 
a gonoszság, irigység, a féltékenység, mi-
egymás a legerősebb I Ezt a bitet csak a tár-
sasági életben szokás és lehet megtalálni, 
ahol egyforma gonosz mindenki és nem is 
titkolja. Az igazi nő, azt hiszem — és ebből 
van a legtöbb, — veszélyes szituációkba is 
bocsátkozik, ba segíthet két szerelmesen, 
sőt tudok önfeláldozásról s akármilyen ke-
gyetlen ridegséggel hangzik a szó, kerítésről 
is. Pedig tiszta lelkek tiszta, jóakaró müve 
az egész. 

Korláth olyan Karsog'o nevetésben tört ki, 
hogy a közelben játszadozó gyerekek ijed-
ten rebbentek szét. 

— Maga azt hiszi? Igazán azt hiszi? Hát 
ez a legmulatságosabb. Már mint bogy Car-
men, meg én? Mi ketten! Ez nagyon jó, sose 
hittem volna. 

(Folytatjuk.) 

Kerékpárosok! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár-
ben részletre adom. Ramlkat és alkatrészekel 

árban kaphat Szántó Sándornál 
Szene**- Kia* D. natota K l*^ u. 9. 

Szeged sz. kir. város polgármesteri hivatalitól* 

Útelzárás 
Közhírré teszem, hogy az 54. sz. sBeged—« 

bátaszéki közút alsóközponti 21.500—22.000 kilo-
méter közötti átépítendő szakaszát ismételten le-
záratom. 

A lezárás időpontjától, október 18-ától októ-
ber 31-ig a forgalom a 700 méter hosszú homokos 
útvonalon készült szikburkolaton történik 

A megkerülő ulon a köz;ekcdés különösen esős 
időben nagyobb teherrel iichézzé válik. 

Szeged, 1938 október 17. 
Dr. Püfy József s. k. polgármester. 



Kedd, 1958 október 18. D É l M A G Y A R O R S Z Á G 

Szegedi támadások után -
a Nemzeti lőtte a gólokat 

Nemzeti—Szeged FC 4:2 (2:1) 

A futbaljsport közönségének mindig számítani 
kelj meglepetésekre, izgalmakra, egyszóval: bosz-
szuságra, de örömben is — lehet része... A sze-
gedi közönség vasárnap kétségtelenül kissé szo-
rongva figyelte a Nemz:ti elleni mérkőzés első 
perceit, arra azonban nem mert gondolni, ami 
a végén bekövetkezett, hiszen olyan jól ment az 
elején a piros-fehér együttesnek. A papírforma 
szerint a meccset a Nemzetinek kellett meg-
nyerni és meg is nyerte, de a közönség nem 
ilyen körülmények között megszületett győzelmet 
fogadott volna el beletörődéssel. Ha a közönség 
azt látta volna, hogy jobb a Nemzeti, hogy a sze-
gedi csapat rosszul játszik, talán belenyugodott 
volna a pontok elvesztésébe, igy azonban min-
denkinek nagyon fáj a vereség. A Szeged FC az 
első félidőben, amikor még csak — balrzarcn-
cséje volt, de a vereségtől nem kellett tartania, 
lámadást-táaiadásra vezetett és csak akkor tu-
dott felülkerekedni a fekete-fehér együttes, ami. 
J">r már kedvetlenül küzdött a szegedi csapat. 

Meg lehet állapítani, ilyen balszerencsével már 
régen vesztett, mérkőzést a szegedi csapat; sem-
mi sem sikerült neki akkor, amikor még nem vol-
tak a védelemben különösebb bajok. Amikor a bal-
szerencséről szólunk, nem lehet elmenni szó nél-
kül egyes játékosok formán aluli szereplése mel-
lett sem. Sok hiba volt msilrnap a szegedi csa-
patban, de még igy sem lehetett volna elveszteni 
7 mérkőzést, ha történetesen nincsen balszer,enh 
cse.. Eleinte a belső trióban volt nagy hiba — ez 
egyébként végig meglát: zatt —, azután követke-
zett a halfsor kihagyása, majd a védelem vétett 
súlyosakat. Igy történt meg, hogy ez a csapat, 
amelyik a játékidő nagyobb részében frontban volt 
és sok helyzetet teremtett magának, 2:4 (1:2) 
arányú vereséggel volt kénytelen elhagyni a pályát, 
azzal az együttessel szemben, amelyik lényegesen 
kevesebbet támadott és s>csak« a helyzeteit hasz-
nálta ki... 

Fájdalmasan ért mindenkit a vereség nem 
azért, mert a Nemzetitől kapott ki a csapat, ha-

Terézkiruti Színpad 
AZ 

mmmiűi 
s z e r e l e m ! 

Vígjáték 5 képben 

Irta: Claude Bonnet, magyar színpadra irta: 

Zágou István 

GOMBASZÖGI ELLA, 
Szepes Lia, Ladomerszky Margit, Puskás Ti-
bor, Rácz Vali, Dán Etelka, Haraszhy Mici, 
Fenyő Emil, Fenyő Árpád, Fülöp Sándor, fel-

léptével 
Rendező: Tarján György 

Diszlet: Bástby István 

Minden vasár- és ünnepnap délután 5 órakor 
olcsó helyárakkal! 

Telefon: 120-S17 Kezdcle: W10 órakor 

nem mert ez a Nemzeti tudott cwötni a piros-
fehér együttes dlen. 

A játékról magáról csak annyi megjegj zisünk 
van, hogy a szegedi támadásoknak — Nemzeti 
eredménye lett. Védelmi hibából született — itt 
nem a kapus volt a hibás — Pálya vezető gólja. 
Ezt még egyenlíteni tudta a szegedi csapat Nagy 
remek kitöréséből. Azután megbabonázva nézte a 
közönség, amint Horváth, feltartva Marosit', nyu-
godtan lőtte gólba a labdát. 2:1. 

Mindenki a második félidőben b'zalt, hiszen 
a Szeged FC jobb volt, mint a Nemzeti. A biza-
kodásra meg is volt minden ok addig, amig a 
13-ik percben nagy védelmi hiba váratlanul le 

nem törte a sz'gedi kedélyeket; Molndr fejeslab-
dája a kapufáról pattant be a Kapuba Pálinkás hi-
bájából. Előzőleg azonban a hátvédek hibáztak. 
Ezután már nem segített a szegedi csapaton az át-
csoportosítás sem és a 19-ik percben Pálya bom-
bája utat tatált a szegedi kapuba. 

A gól után ujabb szegedi cserék következtek 
cs a 24-ik percbon a kapus kiejtette a labdát, Stl-
lassy gólt lőtt. 4:2. 

A Nemzeti kétgólos előnyének tudatában nyu-
godtan játfzMt és tartani tudta az eredményt, 
sőt a támadásokra is tellett az erejéből. 

A szegcdi csapatban kifogástalanul csak Nagy, 
Bognár és Bertók játszott. Egyes futballisták 
olyan gyengén szerepellek, hogy feltétlenül valami 
megoldást kell fa'd'ni a csapat fel frissítésére. 

A Nemzeti Bajnokság állása 

Ujpest 7 6 — 1 24 8 12 

Hungária 7 1 1 17 10 12 

Kispest 6 5 1 — 21 8 11 

Nemzeti 7 4 2 1 22 10 10 

Ferencváros 5 4 — 1 16 8 8 

Budafok 7 5 2 2 10 7 8 

Phöbus 7 3 2 2 12 12 8 

Szeged FC 7 2 2 3 12 12 6 

Szolnoki Máv. 6 2 1 3 10 13 5 

Szürkclaxi 7 2 — 5 21 18 4 

Bocskai 7 1 1 5 12 18 3 

Elektromos 7 1 1 5 11 21 3 

SSE 7 1 6 11 32 2 

Zugló 7 — 2 5 7 29 2 

Raktáron tart női és férfi fehérneműt 
nyakkendét, „GEVT és egyéb márká 
harisnyát, paszómányárut és minden más 
divatcikket nagy választékban. Olcsó, 

versenyképes árakon árusiti 

A tartalékos SzAK csak nehezen 
győzött 

SzAK-Perecesi TK 2:1 (1:1) 

Az ujszegedi sporttelepen vasárnap isimét nagy 
és nehéz küzdelmet vivott a szegedi NBB-csapat, 
amely végül is kiharcolta a győzőimet. 2:1 (1:1) 
arányban nyerte meg a mérkőzést a piros-fekete 
együttes, ehhez azonban némi szerencse is segí-
tette. A Sz\K lényegesen gyengébben játszott a 
szokottnál, ezért volt nehezebb a győzelmet meg-
szerezni, viszont gyengébb teljesítésére megvan, 
a mentség. Ezúttal sem játszott a center Földcsi 
és hiányzott Albert, aki betegsége miatt nem tu-
dott Elekről, ahol tanár, Szögedre jönni. Helyette 
az ifjúsági Tóth szerepelt. Ilyen körülmények kö-
zött meg lehet érteni a gyengébb játékot. 

A tartalékos együttes jól keziett, a helyzetek 
tömegét hagyta kiaknázatlanul, azután egyéni já-
tékokkal kezdett kísérletezni, ekkor azonban már 
a perecesiek is magukra találtak és bizony nem 
egyszor parázs helyzeteket teremtettek a sze-
gedi kapu előtt. Az igazságos eredmény eldön-
tetlen lett volna, a győzelemnek mindenesetre! 
örülni kell. Csak dicséret illeti a piros-feketéket, 
hogy a jó anyagi erőkkel rendelkező cégcsapatokkal 
szemben meg tudja állni a helyét és a csepeliek, 
diósgyőriek mögött a harmadik helyet biztosan 
tartják. 

Az első gólt a SzAK a 10-ik porcben szerezte, 
amikor Solt a tizenhatos vonalról hatalmas lö-
vést bombázott be a perecesi kapuba. A 23-ik perc-
ben Várhegyi kiegyenlített. 

A második félidő 34-ik percében szerezte meg 
a szegedi csapat a győzelmet jejentö gólt, ami-
kor Török beadását Solymár értékositette. 2:1. 
Ezután nagy e'jentámadásba kezdett a perecesi 
csapat és bizony sokszor a szerencse és a kitűnő 
Bokor mentette meg a SzAK-ot a pontvesz'esés-
től. , 

A Sz \K-ban Bokor, Solt és So'ymár játszott 
elsőrangúan. A perecesi csapat annak a kemény 
ellenfélnek bizonyult, aminek hittük. 

A játék után sportszerűtlen jelenet játszódott 
le; a PTK játékosai center halj fa, Mri'z irányításá-

val tüntettek Emmerling játékvezető ellen, akt 
erre semmi okot nem adott. Az ügynek a szövet-
ség előtt folytatása lesz. 

—oOo— 

Az NBB állása 
(Keleti csoport) 

Diósgyőr 7 5 1 1 23 8 11 

WMFC 7 5 1 1 17 10 11 
SzAK - 7 4 1 2 16 7 9 
DYSC 5 4 — 1 15 10 8 
SBTC 6 3 1 2 21 11 7 

Törekvés 7 3 1 3 15 15 7 
Reménység 7 3 1 3 11 19 7 

FTC 5 3 — 2 15 8 6 

Mezőtúr 5 2 1 2 9 12 5 
Pereces 6 2 1 3 10 14 5 

Cs. MOVE 7 2 1 4 11 25 5 

Szentlőrinc 5 1 4 11 19 2 

,VSE 5 1 — 4 8 16 2 

MAVAG' 7 — 1 6 5 16 1 

Eldöntetlen az amatőrderbi 
X vasárnapi amatőrforduló nem hozott fett-

lönösebb meglepetést. A derbi a hagyomá-
nyoknak megfelelően cldönletlenül végződött. 
Dicséretreméltó eredményt ért el az UTC Vá-
sárhelyen és a MAK otthonában. 

KEAC—Vasutas 0:.0 
rÁ Szeged FC—Nemzeti találkozó előtt meg* 

rendezett amatőrderbi igazságos döntetler 
eredményt hozott. Az első félidőben a Vas-
utas volt fölényben, több gólhelyzetet hagyott 
ki, a másodikban az egyetemisták voltak a 
játék Irányítói. Annyi bizonyos, hogy a 
KEAC második félidei fölénye nagyobb volt, 
mint az elsőben a Vasutasé, de nem volt any-
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U J K Ö N Y V E K : 
Karín Michatíis: Anyáin —• Kovács Imre: A ki-
vándorlás — Rajph H. Major: A végzőt katonái 

— Kádár Lajos: Rozika — Rogcr Martin du Gard: 
A Tbibault csajád — Stefan Zwoig: Békét! —-

Aradi Zsolt: Az ég a rács mögött — Marid 
Buchanan: Austriai Anna — Hunyadi Sándor; 

Tigriscsíkos kutya — Emil Luduig: Roosevelt 
•— G. O. Baxter: Az utolsó golyóig — Frccl 

Roberts: Hoot Dec, az üldözött — Fred Roberts: 
Erdei farkasok — E. A. Rodriguez: A sátán fia — 

Herniann Treuncr: San Francis'ko — Marianne von 
Ungern: Die ganz grossen Torhcjtcn — Vicki 

Baum: Szerelem és halál Báli szigetén — Pour-
talés: A csodálatos halászat — Róbert Prechtl: 

Titánok bukása — Iréné Ncmirovrz'xy: A zsák-
mány — Vingje E. Roe: A ragyogó ut — Priestley: 

Eltévedt emberek — Bernkard Brentano: Egy 
német család regénye — Edison Marshajl: A le-

gendás smaragdhegy — Jackson Gnegory: Mi 
történt az égő házban — Törökné Kovács Hormin: 

A sárga kastély — Erle S. Gardner: A kártyás 
as. zony — W . Mac'.eoid Raine: A kiközösített — 

Herbert Adams: Urilak kiadó! — Schalom Asch; « 

Dalol a \ö!gy — Erdős Renée: Timothy ház — 
P. Hovard: A fehér folt —Mason: A sárga nyil ^ 

O f f l m a s v a r o r s z a n HöicsBnhflnwuiár 
nvl g'óTTícTyzetc. Mind n kel csapat meg volt 
elégedve az eredménnyel. 

SzTK—Sylvánia 5:2 (1:2). 

A SzAK—Pereces előtt bonyolították le a 
játékot. Az SzTK biztosan győzőit, de fölc-
nyeskedése m i aü adós maradt a jó játékkal. 
A gólokat Sulyok (2), Herbich, Török. Dobra 
(ll-csből), illetve Horváth és Kiss II . lőtte. 

HTVE—UTC 2:2 (2:0). 

Hódmezővásárhely. A tartalékos UTC győ-
seliuet érdemeli volna, de nem volt szerencsé-
je. A végén örülnie kellelt a kiegyenlítésnek, 
amely az utolsó pillanatban született meg. 
Góllövők: Gravácz (2), illetve Pintér IV. és 
Rácz. 

MAK—KTK 8:0 (2:0). 

Makó. A kiskunfélegyházi csapat nem bir-
fa a második félidőben a MAK rohamait és 
összeroppant. Góllövők: Varga (3), Balogh 
(3) és Vizslán (2). 

SzTE M I K 3:2 (2:0). 

Szentes. Nagy küzdelem után szerencsével 
győzött a szentesi csapat. A gólokat Csányí 
v2). Mészáros (1 l-esből), illetve Kovács (ön-
gól) és Bernátli. 

KAC—Sz. Máv. 4:1 (2:1). 

Krrskeniél. Biztosan győzött a KAC. Góllö-
vők: Harmat (2), Gáspár, Várszegi, illetve 
Nádai. 

— O O « — 

Az I. o. amafőrbajnokság állása 

KEAC 8 6 2 — 23 8 11 

SzVSE 8 6 1 1 29 6 13 

SzTK 8 4 l 3 28 20 9 

MAK 7 1 — 3 21 22 8 

KAC 7 «> 1 3 21 15 7 

Sylvánia 8 5 1 1 16 20 7 

SzTE 8 3 I 4 11 33 7 

i r r vE 7 •i 2 3 12 18 6 

UTC 7 2 2 3 10 19 6 

Sz. Máv. 8 3 — 5 18 23 0 

MTK 8 2 1 5 19 25 5 

KTK 6 I _ 5 8 20 2 

K é g o l t a l m l 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések. Szeged: 
SzATE-HASE* 2:1 (0:1),-Postás-KiTE 4:1 (3:1), 
KEAC I I — SzFIE 1:0 (1:0), Zrinvi-KAC—MLE 
r<:0 (1:0), Kiskundorozsma: KPLE—Pick SC 4:0 
(0:0), Sáudorfalva: SzAK II.—STC 8:0 (4:0). Az 
MTK 11. megnemjclcncsc miatt elmaradt a Szőreg-
re, kiló/ölt Rákóczi—MTK II. meccs. — Szövet-
ségi dijmeeesek: Szeged: KEAC III.—Móraváros 
11." 4:1 (2:1), Sylvánia II.-SzTK ff. 20 (2:0). El-
maradt közös megegyezéssel á Ztir.yi KAC 11 —j, 
Rákóczi II. mérkőzés és a SzATE IT..-IIASE já-
ték. Ez utóbbi ÍIASE távolmaradási miatt. — 
Ifjúsági bajnokság. Szeged: SzTK—Postás 10:0 
(Ö;01, Vasutas—SzATE 2:2 (1:1), UlG-SzFJE 
3.2 (2:1), SzAK-Móraváros 3:0 (1:0) 

—OQO— 

11. oszt. amatőrbnjnok ság (Tiszn-esoport) 

Zrinyi-KAC 7 6 - 1 2 21 11 12 

HMTE 6 5 1' - 28 7 11 

Postás 7 4 1 2 35 12 9 

SzAK 7 3 — 4 15 11 8 

KiTE 6 o o — 3 18 12 6 

Va sutas 6 2 1 3 9 10 5 

IITVE 7 2 1 4 15 17 5 

MLE 7 1 2 4 16 21 4 

- o Q o — 

II. oszt. ainiitörbajnokség (Slaros-csopnrt) 

KEAC 
Móraváros 
KPLE 
SzFIE 
MAK 
SzATE 
MTK 
Rákóczi 
ÍIASIC 
l'iek SC 

6 21 
6 
4 1 

3 
O 

4 
1 33 8 
2 27 16 

13 13 
11 11 
18 24 

14 
5 10 
2 4 — 
3 31 — 

O 

2 
4 
3 11 
3 5 
O 

7 

12 
12 
9 
7 
6 
6 
4 
4 

—oQo— 

LCLKÓ FELIÜL SZÊ-.'IL O.TMO •IHSXONV 
HÛRTRIIT A. Te nlim 31—:IU. 

A Hungária sulyos veresége 1 Budafoktól. pon-
tot vesztrIt a AVMFC. Az. NB hf i ás az NBB-ben 
vasárnap érdekes forduló volt és megiepetés bő-
ven akadt. A legnagyobb meglepetés kétségtele-
nül a Hungária veresége a Budafoktól. Eredmé-
nyek: NB: Újpest Bocskai 6:1 (3:1), Ferencvá-
ros—Elektromos 2:1 (0:0), Phöbus—Zugló 1:0 
(1:0). Szolnoki Máv. Szürketaxi 3:2 (1:1), Buda-
fok-Hungária 3:0 (1.0). — NBB. Keleti csoport: 
Törekvés—WMFC 1:1 (1:0), DVSC-MAVAG 2:1 
(1:1), Váci Remény—Szentlörinc 1:0 (0:0), D. MA-
VAD Cs. MOVB 5:0 (1:0)', Nyugati csoport: Va-
sas BSzKRT 1:0 (1:0), Lamparl-ETO 30 (1:0), 
Rákoskeresztúr—UTF. 3:2 (2:1). Haladás-Pécs 
5:2 (2:0). Sopron-Pénzügy 4:3 (1:2). Postás—Ta-
tabánya 3 1 (2:1). 

Bor, rum, likőr. 
konvak'«szcszáru 

I r g o I c s ó O b 
S e h w < i r < z n á l , 

Dugonics tőr 3. 
Tűzharcos bajtár-

saknak kihordásnál 
az előirt árakból 
5 % kedvezmény. 

Lépcsőházi különbcjá-
.ratu bútorozott uccai 
szoba kiadó Oroszlán-
ucca 3. sz. 
Egy erős fiút kifutónak 
felveszek. Trebitsck-
sütőde, Uj-tér 2 

Lépcsőházi földszinti, 
kiilöubcjáratu bútoro-
zott szoba novemberre 
kiadó. Kazinczy u. 15. 

Teljeseu különbejáratu! 
bútorozott szoba azon-
nal kiadó. Szilágyi u. 
1., I. emelet 4. 

KLAUZAL TÉR 
II. emelet 

ÖTSZOBAS HALLOS 
LAKÁS KIADÓ. 

Magasföldszinten egy-
szoba konyha, kamra 
november l-re kiadó 
Iluuyadi-tér 11. 

Nem modern, emeletes 
1 szoba konyhás lakás 
mellékhelyiséggel ki-
adó. Rigó u. 8. 

Lakás: 1 szobás kom-
fortos lakás november-
től kiadó. Margit ucca 
22 a. 

r&ZZgUŰsEzí 
Gyors- és gépírónő, 
könyvelönő állást ke-
res." „Szép kézírás" je-
ligére. 

Ruhatáros napi 8—10 
pengő napi kereset, 500 
pengő óvadék szüksé-
ges, jelentkezni Ker-
tész elhelyező, Köl-
csey u. 10. 

Kifulóleányokat, rá-
diószcrclöl azonnal fel-
veszünk. Divatárdke-
rcskedés, Kliuzul lér 
1>. szám. 

Kezdő iroda kisasszonyt 
keresek ügyvédi iro-
dába délelőttre. Jelent-
kezés Somogyi u. 11, I. 
emelet 2. 1 ' fél 3-ig. 

Fiatal leány C éves 
gyermek mellé egész 
délutánra és taiiuló-
leánv felvétetnek. Bo-
binyecz, női divatterein 
Lő\v Lipót u. 1. 

AJIandó munkára 100 
pengő óvadékkal szik-
vizkihordásra fiatal-
ember felvétetik. Osz-
Irovszky ucca. 

Mérlegképes könyvelő 
délután órákra könyve-
lést vállal. Cim: Ká-
polna u. 3. (Kálváriá-
nál). 

UáMydáH 
aíhafmmntt 

Jól főző mindenes fel-
vétetik Kölcsey u. 10, 
11. emelet 17. Jelentke-
zés reggel 9 óráig. 

Bejáró mindenes, ki 
kisebb mosást is elvé-
gen felvétetik Vig-ét-
lereni, Mérey u. 5. 

Megbízható asszony 
szépen mos, vagy bár-
milyen takarítást vál-
lal. Peessburger Pol-
gár u. 5. 

JÓL FŐZŐ mindenen 
felvétetik Kertész bú-
torgyár Feketesas ucca 
19. sz. 

Van-e jó 
TÖLTŐTOLLA? 

TRAUB B. és TÁRSA 
könyvkereskedésében, 
K'auzál tér. Kis Dávid 
palota, vál issza ki ma-

Í;ának a legmegfelclőb-
iet. 

Használjon távolra és 
közelre 1 szemüveget 
„Bifokálist". Olcsón é s 

jól Okulárlura Kellner-
101, Kárász u. 3. 

Ebédlőberendezés, sza-
longarnitura, 2 léz-
ágy eladó. Fckctcsas-
ucca 15, II- e. 13. 

Alig használt rövid kc-
reszthuros Stingl zon-
gora jutányos áron el-
adó Vadász u. 4a, II. 5. 

Vágó lovat veszek. El-
ső, másod és harmad-
rendűt a legmagasabb 
áron. Tud: Fcuer Ru-
dolf. Cscmcgi u. 13. sz. 
alatt. 

Jókarban levő teljesen 
felszerelt modern, an-
gol gyermekkocsi el-
utazás mialt sürgősen 
eladó Újszeged, Temes 
vári körút 19. 

iTtl 

OLCSŐ n.AZAK: 
Mars téren emeletes 
ház nngyforgalmu koes 
mával (csak borfo-
gyasztás havi 1000 !.), 
három üzlet. öt la-
kás n a g y r é s z t 
évekig adómentes. —» 
nagyiövedclmü. igv pár 
év ulán ingyenbe lesz, 
vételhez elég 9000 P. 
Kübekiázán 3 200 nm. 
gyümölcsös, négyszobás 
lakással, külön cseléd-
lakás betonistálló, vé-
telhez 1000 P Tündér-
".icában kéltelkps sarok 
ház husz százalékos jö-
vedelemmel. vételhez 
1 000 P. Simon Zálog-
ház. Oroszlán ucca. őt 
nrngőt kap gramon-
ként szinaranvra, 
hasonló nagv köl-
csönt mindenre, hár-
hollevő záloglárcvát 

igv felemelem SIMON 
Zálogház. Oroszlán uc-
ca. 

Felelős szerkesztő: PASZIOR JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagvarorszáf 

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


