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Taiiyakutatás 
K vallás- és közoktatásügyi miniszter a fa-

lu népkörnyezeténck és gazdasági viszonyai-
inak tanulmányozására . n é p k u t a t á s i 
k ö z p o n t o t állított fel. Ez a gondolat ta-
gadhatatlanul a magyar f a l u k u t a t á s 
gondolatából sarjadzott ki s egyenes folyta-
tása annak az elhatározásnak, amelyik a 
magyar vármegyéknek szociális munkaerő-
ket adott. 

A Darányi-kormony idején meglehetős 
vehemenciával folytatták a nyomozó eljárá-
sokat az úgynevezett falukutalók ellen s az 
ügyészségek elég nagy számban adtak vád-
iratot a nemzetgyalázás cimén azok ellen, 
akik kijelentésük szerint az igaz helyzet 
Őszinte feltárásával akarták megoldáshoz se-
gíteni a szociális problémákat. Nem érzünk 
magunkban jogosultságot arra, hogy Ítélkez-
zünk a falukutatók és a vádhatóságok peré-
ben s talán túlhaladottá is vált már ennek 
az ítélkezésnek kötelessége. Az I m r é d y -
kormányzat más álláspontot foglal el a falu-
kutatás munkájával szemben s ettől merő-
ben függetlenül a budapesti Ítélőtábla fel-
mentő ítelete sokat változtatott azon a köz-
hangulaton is, amivel korábban rlitéltók 
F é j a Gézának, K o v á c s Imrének, E r d e i 
Ferencnek s kitűnő Írógárdájuknak faluku-
tató tevékenységét. 

Semmi sem áll tőlünk távolabb, minthogy 
magasztaljuk azt, amit a biróság elítélt. Nem 
is e g y e s könyvekről, e g y e s írásokról be-
szélünk most, hanem arról a feladatról, ami-
re vállalkoztak s arról a kötelességről, amit 
rlvégeztek. F e l t á r n i a m a g y a r f a l u 
h e l y z e t é t , m e g m u t a t n i a s z e n v e -
d é s e k n e k m é l y s é g é t é s o k a i t s 
egyben feltárni a gyógyítás szükségességét, 
sürgősségét és módját, — ezt a missziót vál-
lalták magukra s töltötték be a falukutatás 
apostolai. Most már nem ültetik le őket és 
törekvéseiket a vádlottak padjára, ha voltak 
közöttük, akiket jószándékuk tévedésbe vitt, 
megbűnhődtek tollúknak és hangjuknak kí-
méletlenségéért. A falukutatás amatőrjel 
után most már a h i v a t a l o s f a 1 u k u t a -
t ó k jönnek a főispáni hivatalok mellé ren-
delt szociális tanácsadókkal s jó érzéssel 
lel i megállapítani, hogy a kormány által 
megbízottak nagy része Féja Gézáéknak, 
követőinek és híveinek sorából került ki. 

A kormány azonban csak a megyei tör-
vényhatóságok mellé küldött ki szociális 
előadókat s a most felállított táj- és népku-
tató központ is csak a f a l v a k szociális 
helyzetéinek tanulmányozásával fog foglal-
kozni. A magyar városoknak maguknak kell 
ezt a missziót végezniök, a magyar városok 
tanyavidéke s a magyar falvak között a szo-
ciális munka tekintetében semmi különbség 
nincs. A tanya legalább annyi gondosko-
dásra, gyámolitásra és támogatásra szorult 
rá, mint amennyi után a magyar falvak kiál-
tanak. Ha a kormány most csak a falvak né-
pének rendelte el n szociális munka számára 
történő megszervezését, akkor n m a g y a r 
v á r o s o k n a k m a g u k n a k kell vállal-
niok és végezniök ezt a munkát. 

Mérhetetlen jelentősége volna ennek a 
munkának S z e g e d e n is . Hogy másokról 
ne is beszéljünk, itt van nz a t i z e n h a t -
e z e r h a s V o n b é r l ő család. Ki foglalko-
zott ezeknek életével olyan elmélyülten, 
elvan behatóan, olvan kíméletlen őszinteség-

gel es szókimondással, ahogy szociális pro-
blémával foglalkozni kell? Ki ereszkedett le 
a haszonbérlők életének mélyére, ki tűzte 
ki célul maga elé, hogy a város és a ha-
szonbérlők közötti kapcsolat necsak a ha-
szonbér és necsak a haszonbér behajtása le-
gyen ? Ki tudja, hogy mivel foglalkozik . a 
szegedi haszonbérlő a háromszáz munkanap 
mindegyikén, ki tudja, hogy mivel táplálko-
zik, mennyit és milyen értékűt termel és fo-
gyaszt, ki tud felelni arra a kérdésre, hogy 
a városi haszonbérlők miből fizetik a ha-
szonbért s hogy megtalálják-e életfeltételei-
ket azon a darab földön, melyhez őket az 
árverés véletlenje segítette? Vannak bizo-
nyos sejtelmeink, melyek frázisokká váltak, 
vannak hazugságaink, melyeket dogmaként 
tisztelünk és van meggyőződésünk, amiben 
az objektív kutatás egy gramnyi igazságot 
nem fedezhetne fel. Az apáktól a fiuk nem-
csak a rendszert és nemcsak az elégedettség 
érzését, hanem a pihentető és nyugtot adó 

frázisokat is örökölték. S ezek a frázisok áll-
nak útjába annak, hogy friss szemmel tud-
juk megvizsgálni a megszokott jelenségeket. 

A nemes városnak követnie kell a kor-
mányt a szociális kérdések tanulmányozá-
sa és orvoslása utján.- Első kötelességünk 
természetesen a helyes diagnózis megállapí-
tása. Nekünk a t a n y a n é p é v e l m á s -
k é n t k e 11 f o g l a l k o z n i , m i n t e d -
d i g , a tunya népét sokkal közelebb kell 

•hozni az íróasztalokhoz és a szivekhez. F o g -
j u n k h o z z á a f a l u k u t a t á s m u n k á -
j á h o z a s z e g e d i t a n y á n , ismerked-
jünk meg a tanyai, nép igazi életével, tárjuk 
ennek az életnek mélységeit s ne eléged-
jünk meg azokkal a megállapításokkal, me-
lyeket örökségként vettünk át a haszonbér-
leti rendszerrel s amiket csak azok előtt lehet 
hatást keltve elmondani, akik legfeljebb au-
tóablakból ismerik a szegedi népet. A sze-
gedi közigazgatásnak kell vállalni a tanya-
kutatás becsületes és igaz fajvédő munkáját. 

A ruszin kérdés 
az európai tárgyalások 

középpontjában 
Beck lengyel ktiltigyminiszíer a román királynál, kabinetfőnöke Bu-
dapesten — Tiso szlovák miniszterelnök Ribbenfropnál, a szlovák 

nemzeti tanács elnöke Varsóban 

Sikerrel fejesödtek be Beck külügyminisxíer galaci 
tárgyalásai ^ Románia vállalkossoít a kösveíiíésre 

Prágában 

Lengyelország mindenben támogatja a magyar ügyet - Prágának 
sürgősen meg kell tennie elfogadható javaslatait 

Az európai események középpontjában szer-
dán elsősorban B e c k lengyel külügyminisz-
ter bukaresti utja állott. A lengyel külügy-
miniszter a közös magyar-lengyel halár 
ügyében folytatott tárgyalásokat román kor-

mányzati körökkel és kihallgatáson jeleni 
meg Károly királynál. Ugyanékor Budapestre 
érkezett Btck lengyel kabinetfőnöke, mig 1 i-
so szlovák luinszterclnök Bcrchíesgadenbe 
repült. 

Beck külügyminiszter Romániában 
Bukarest, október 10. B e c k lengyel külügy-

miniszter F r a n c a s o v i c i varsói román 
nagykövet és titkára társaságában szerdán 
üalacba érkezett. 

A lengyel külügyminiszter bukaresti útjával 
kapcsolatosan rövid hivatalos jelentést közöl-
nek o román lapok; semmiféle kommentárt 
nem fűznek a megbeszélésekhez. 

Beck lengyel külügyminiszter a galaczi 
pályaudvarról Károly király jachtjára ment, 

ahol azonnal megkezdődött a fontos megbe-
szélés. 

Károly király és Beck külügyminiszter ta-
nácskozását este 2 0 óra 30 perckor félbe-

szakították. A király jachtján estebédet adott 
a lengyel miniszter tiszteletére. Ezután a ta-
nácskozások folytatódtak cs 23 órákor értek 
véget. 

Beck külügyminiszter éjfélkor visszauta-
zott Varsóba. 

Beck romániai utiának nagy jelentősége 
Varsó, október 19. Beavatott lengyel kö-

rökben Beck lengyel külügyminiszter romá-
niai útjával kapcsolatban a következő köz-
lést tették: 

— Beck külügyminiszter romániai utja 
rendkívüli jelentőségű tény a középeurópui 
politika fejlődése szempontjából. A lengyel 

államférfiú utja 

szorosan összefügg azzal a felkelés-
sel, amely a ruszin földön kitört. 

—; Sem Lengyelország, sem Romár ínj 
szempontjából nem lehet közömbös, vájjon 
a ruszin ncp elégedetlensége a szomszédos 
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A C É L Á R U K . 

Fodrászcikkek 

államokban érezteti-e hatását. Mind Romá-
nia, mind Lengyelország érdeke, hogy a 
Csehszlovákiában izzó parázs ne lobbanjon 
lóegra. Beck külügyminiszter utja a közép-
európai megbékélés érdekeit szolgálja. Fon-
tos ez az ut-nemcsak Lengyelország, nem-
csak Magyarország, de a cseh nemzet szem-
pontjából is. Csehszlovákiában még mindig 
nincs megoldva a szlovák, a ruszin és a 
magyar kérdés, bár a magyar kormány min-
den rendelkezésre álló békés eszközt latba-
Vetett a rendezés érdekében. A csehek har-
cias magatartása, a vonakodás a hadsereg 
mozgósításának visszavonására, arra késztet-
te Magyarországot, hogy magyar részről 
kellő ellenintézkedéseket tegyenek. A cseh-
szlovákiai események fejlődése semmi eset-
re sem mutatják o béke mentése érdekében 
Szükséges rendezést és 

Lengyelország ma nem hunyhat 
u m i r t az események felett, köteles-
ségének tartotta felajánlani jó szol-
gálatait az ügy tisztázása érdekében. 

— A közös lengyel-magyar Határ megva-

lósítása nem keresztezi Románia politikai 

'érdekeit, mert ez a fontos határ csak előnyö-

ket hozhat Romániának. 

A galaczí tárgyalások* — értesü-
lésünk szerint — sikerrel fejeződtek 
be. Romániának az az érdeke, hogy 
cseh szövetségesénél odahasson, 
hogy a csehszlovák köztársaság bel-
ügyeit a nemzetek önrendelkezési 
joga alapján rendezzek. Románia 

vállalkozott erre a lépésre. 

A lengyel külügy-
miniszter a ruszin-

kérdésről 

Róma, októter 19. Bcck lengyel külügymini: z'er 
Bukaroótbc való elutrzisa előtt a Stefani Iroda var-
sói tudósítója előtt a következő nyilatkozatot tette: 

— V lengyel kormány érdeklődése! a Rurz'nföld 
kérdé-o iránt Lengyelország földrajzi helyzetével 
és történelmi 1a/>arztala!aival magyarázható. Len-
gye' ortzág magatartását a cseh és a szlovák nem-
zet irántj pozitív' rokonszenv hatja át, feltéve, 
hogy a c.-eh és szlovák nemzet jogait, független 
állami létét kü'önvá'asz va tekintjük a két nemzet 
külön-külön határain belül. 

— Lengyelország magatartása Magyarország 
Irányában hagyományosan és vál/cz'iatattan.d ba-
rát/. A lengyel kormánynak meggye z idése az, 
hogy mindaddig nem lehet rend, amíg Magyaror-
sz lg jogos követeléseit nem teljesít ették. 

— Csehország szerencsétlensége az volt, hogy 
más országoknak politikai eszközéül szolgáltatta ki 
magát. 

— A mai helyzetben egyesek azt szeretnék el-
hitetni, hogy törekvések vannak arra, hogy a du-
nai vidéket kizárókig politikai a'apon szervezzék 
ujjá. Arról be zHnek, hogy egyik vagy másik nem-
tel cll"n véd-'mi fa'at akarnának létesíteni. Len-
gyelország tö.ckvcsei nem irányulnak egyet'en más 
ncniz't cltcii sem. Lengye'orszdg a dunai vidék-
nek e<jé zségrs, tartós szervezetet, békés és vég-
leges rendezést akar, amely egyszersmindenkorra 
liiogoldju ezt a válságot. 

Lengyelország minden-
ben támogatja 

a magyar követeléseket 
A Budapesti Értesítő jelenti: Jól tájékceitt he-

lyen u követk'z iket jelentették ki a Budapesti Ér-
tesítő előtt: 

— Berk lengyel külügyuiini.z er romániai utja, 
valamint Lubjen zky rendkívüli követ és megha-
talmazott miniszter budapesti látogatása a l-n-
fcU 'l ktVoa'i i'a fokozottabb tevékenységére vall. 

A magyar—íengycl barátságon nyugvó erős tevé-
kenység ez és a barátság látható jele a két utazás. 
Lengyelországnak a magyar követelésekkel kap-
csolatban elfoglalt álláspontja, amelyet Németor-
szág és Olaszország is támogat, teljes mértekben 
ismeretes. Lengyelország mindenben támogatja a 
magyar követeléseket, egyfelől a magyarlakta te-
rületek visszacsatolása tekintetében, másfelől an-
nak a magyar kívánságnak honorálásával, hogy 
megnyugtató rendezés mindaddig nem kövotkez-
hetik bc a Duna-völgyében, amig az itt élő ncpek 
0 nemzetiségi öni'endelkezesi jog alapján nem 

I döntenek saját sorsukról. Különösen erőteljesen je-
J lentkezik a Íengycl támogatás a ruszin kérdésb-n 

és abban az állandó lengyel törekvésben, hogy kö-
zös ha'árt létesítsenek Lengyelország cs Magyar-
ortzág között. 

A varsói magyar követ 
kihallgatása 

Varsó, október 19. Gróf Semberk lengyel kül-
ügyi alminj: z or a késő esti órákban hosszabb ki-
hallgatáson fogadta llory András varsói magyar 
köretet. 

A lengyel külügyminiszter kabinetfőnöke 
Budapesten 

Budapest, október 19. Gróf L u b i e n s k y 
Mihály lengyel rendkívüli követ és meghatal-
mazott miniszter, a lengyel külügyminiszter 
kabinetfőnöke szerdán délelőtt különrepülö-
gépen Budapestre érkezett, hogy viszonozza 
gróf C s á k y István rendkívüli követ és meg-
hatalmazott miniszter Varsóban tett látoga-
tását. 

Gróf Lubicnskyt ünnepélyesen fogadták a 
felvirágozott budaörsi repülőtéren, a fogadá-
son megjelent gróf C s á k y István több ma-

gasrangu állami tisztviselővel az élen. 
A lengyel meghatalmazott miniszter a re-

pülőtérről a lengyel követségre hajtatott, majd 
délben hosszabb kihallgatáson jelent nieg 
Kánya Kálmán külügyminiszternél. 

Lubjenszky gróf kabinetfőnök dclután 6 
órakor K á n y a Kálmán külügyminiszter 
társaságában megjelent vitéz l m r é d y Béla 
miniszterelnöknél, aki mindkettőjüket ki-
hallgatáson fogadta. 

Tiso Ribbentropnál 
Belgrád, október 19. A Politika Pozsonyból 

feltűnést keltő jelentést közölt, amely szerint 
Tiso, Szlovenszko miniszterelnöke és Dur-
ranski szlovák belügyminiszer éjszaka Berch-
tesgadenba utaztak. A lap hozzáfűzi, hogy a 
csehszlovák kormány két napon belül ujabb 
ajánlatot tesz a magyar kormánynak. 

— Ez az utazás — fejezi bc hirét a Poli-
tika — bc nem avatottak számára szenzáció-
ként hat. Feltételezhető, az utazás célja: Tiso 
és Durcanski a német birodalom vezető poli-
tikai tényezőivel érintkezést keres, mielőtt új-
ból megkezdődnének a Magyarországgal való 
tárgyalások. 

Berchtesgaden, október 19. Mint közlik, 
R i b b e n t r o p német külügyminiszter szer-
dán fogadta T i s o szlovák miniszterelnököt. 
D u r c a n s k i közoktatásügyi minisztert és 
B a c s i n s z k y ruszin belügyminisztert. 

Berlin, október 19. Ribbentrop külügymi-
niszter szerdán délután a vezéri házban fo-
rradta T i s o szlovák miniszterelnököt és 
D u r c a n s k i helyettes miniszterelnököt és 
megbeszélést folytatott velük. A megbeszé-
lés után Ribbentrop külügyminiszter fogad-
ta B a c s i n s z k y ruszin minisztert. 

A szlovák nemzeti tanács 
elnöke Varsóban 

Varsó, október 19. S i d o r. a szlovák nem-
zeti tanács elnöke szerda délután repülőgépen 
Varsóba érkezett. 

A kormányhoz közelálló „Donry Wicczor" 
rámutat arra, hogy az utazás n koinároni tár-
gyalások megszakadásával kapcsolatos. Varsó-
ban ismerteti majd, hogv milyen álláspontot 
foglal el Szlovákia a magyar-szlovák kérdés-
ben. 

Varsóból jelenti az Havas Iroda: S i d o r t, 
a szlovák autonóm párt elnökét, délután két-
szer is fogadta Sembek alminiszter, aki előtt 
kifejtette kormányának és a szlovák nép ál-
láspontját a magyar követelések tárgyában. 
Sidor holnap még Varsóban marad éz bc-

Olcsö és )6 szálloda Pesfen a 

METROPOLE, Rákócz i-u íon 

150 kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes penzióval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegedi Farkas Jóska 
muzsikál, a télikertben délután és 
este a Virány-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-
kart rádión. Adjon barátainak ta-
lálkozót, hivja meg őket vacsorára 
a M E T R O P O L E - b a l 

várja Beck külügyminiszter visszatérését Ga-
laczból. 

Róma sürgeti 
a cseh Javaslatot 

Rómu, október 19. Róma éber figyelem-
mel kiséri a cseh kérdés fejleményeit és sür-
getve követeli a tárgyalások újra kezdését. 
Megjegyzik azonban a lapok, hogy Prágának 
kell Budapest számára elfogadható javasla-
tot előterjeszteni. 

A római magyar követ 
ujabb látogatása Ciano-

n á l 

Róma, október 19. V i 11 a n i Frigyes báró 
kvirináli magyar követ szerdán délután láto-
gatást tett gróf Ciano külügyminiszternél. 

UJ francia gazdasági 
politika Középeurópá-

ban ? 
Páris, október 19. A francia félhivatalos 

sajtó magatartásából arra lehet következtetni, 
hogy Páris — Londonnal karöltve— a jövő-
ben főleg pénzügyi és gazdasági téren akarja 
érvényesíteni befolyását Küzépcurópábaii. 
Élénk eszmecserék folynak francia, angol és 
csehszlovák pénzügyi szakértők közölt a 
„vigasz-külcsön" tárgyában. Francia részről 
felvetik azt az eszmét, hogy a dunai államo-
kat széles alapokon nyugvó uj pénzügyi _ és 
gazdaságpolitika révén kellene bekapcsolni a 
nyugati nagyhal álmákkal való állandó jellegű 
gazdasági érintkezés és a kereskedelmi 
forgalom áramkörébe. 'A kormányhoz közel-
álló Excelsior főszerkesztője. Marecl Pavs azt 
irja, Franciaországnak és Angijának Közép-
európában teljesen ui gazdasági és pénzügyi 
politikára kell áttérnie. 

Kemál flfatiirk állapota 
rendkívül súlyos 

Istanbul, október 19. A" lakosság aggódva 
várja K e m a l A t a t ü r k állapotáról szóló 
orvosi jelentéseket és bár attól tartanak, 
hogy a betegség halálos kimenetelű lehet, 
megőrzi méltóságát és nyugalmát. Az éjjeli 
szórakozóhelyeken elhallgatott a zeneszó, 
csökkentették a világítást is. 

A néppárt a miniszterelnök elnökletével 
ülést tartott. A tanácskozáson az állam ál-
talános ügyeivel foglalkoztak, mint a kiadott 
közlemény mondja. ' 
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Kassa súlyos napjai 
Mátészalka, öklóber 19. 'A magyar "és ru-

szin menekültek életük kockáztatása árán is 
tömegesen jönnek át a határon. Elbeszélésük-
ből az tűnik ki, hogy a ruszin felkelés egyre 
nagyobb méreteket ölt és a cseh kormány 
demoralizált hadseregével azt nem képes el-
fojtani. A Ruszinszko tcriilelén duló harcok 
majdnem kivétel nélkül a felkelők győzelmé-
vel végződnek, annak ellenére, hogy a csehek 
hareikocsikat is használnak. 

Miskolci jelentés szerint szerdán reggel 
ujabb hét menekült érkezeit a városba Kassá-
ról. A menekültek között katona is van. El-
mondották, hogy Kassát valósággal cbinség 

fenyegeti, a kenyéradagokat is lecsökkentet-
ték. Az egyik katona elmondotta, hogy a had-
sereg élelmezése igen silány és már ezért is 
nagy az elégedetlenség. A katonák valóság-
gal éheznek és fokozódik az általános nyug-
talanság a eseli uralommal szemben. 

Esle 9 órakor beszüntetik a villamosmüvek 
a villanvszolgáltatást, a város teljes sötétség-
be borul, a polgári lakosság esle 9 óra után 
nem közlekedhet az uccán. Amikor este 9 óra-
kor elnéptelenedik az ucra. megélénkül a for-
galom a pályaudvar környékén, a csehek lá-
zasan csomagolnak és minden elhurcolható 
érieket Csehországba szállítanak. 

A ruszin íelkelés 

Varsó, október 19. A Warsawski Üzcnnik Naro-
ctovy a ruszinföldi forradalmi jelenségekről meg-
állapítja, hogy nem helyi jellegűek. Teljesen való-
színűtlen az az dilifás — irja a lap —, hogy Ma-
gyarországról érkezett csoportok szerveznék itt a 
nyugtalanságot, inert hirzan a határok hermetiku-
san el vannak zárva. A felkelés elterjedéséről fo-
galmat alkothatunk, ha figyelembe vcs: z'ik, hogy 
nemcsak a cseh csendőrség, hanem a cseh had-
sereg is dgyiífxkal és csatakocsikkal harcol a fel-
kelők ellen. Ha a felkelés tovább tart, akkor a 
cseh kormány által nagy kegyesen engedélyezett 
látszatönkormányzat már egyáltalában nem old-
hatja meg a ruszin kérdést. 

A ruszinkérdés 
a Középpontban 

Varsó, október 19. Az „Express Poranny" 
közlése szerint most a ruszin kérdés lépett 
előtérbe. Ez a kérdés elsősorban Magyarorszá-
got, Romániát és Lengyelországot érdekli. A 
lengyel közvélemény ezért a legnagyobb meg-
elégedéssel üdvözölte azt a körülményt, hogy 
a lengyel külpolitika irányitója ebben a je-
lentős pillanatban közvetlen kapcsolatba lépett 
a román királlyal. Lengyelország arra tö-
rekszik, hogy teljes megoldás jöjjön létre, 

hogy biztosítsák Európának ebben a részében 
az egyensúlyt cs a rendet. 

"Párkányi 
eltűnt Ungvárról 

Varsó, október 19. A lengyel fővárosban 
ugy tudják, hogy P á r k á n y i ruszin kor-
mányzó lemondott. 

Az Express Poranny azt az értesülést közli, 
hogy Párkányi iftár el is hagyta Ungvári, 
mert figyelmeztették, liogy a városban ncui 
szavatolhatják személyes biztonságát. 

Leszerelik a postát 
Mátészalka, október 19. A cseh megszál-

lás alatt levő Bökóny, Péterfalva cs Forgo-

t̂oTtt;oM Morl Gáláns kaland 
a Warner-gyár super filmje. 

Brlan Aherne és Olivla de Havl ldan 

KORZÖ MOZI Mától vasárnapig 

Spanyol szenvedély 
A fiatalság, szépség, muzsika, tánc, forró szenve-
dély ragyogó filmje. A lőszerepben: I m p e r i o 
A r g e t l n o , a kivételes tehetségű spanyol sztár. 

5, 7, 9 

vány községekben cseh katonai tehergépko-
csik jelentek meg és megérkezésük után a 
cseh katonák megkezdték a postahivatal le-
szerelését. A távbeszélő és táviróberendezést 
és a postahivatal felszerelési tárgyait gép-
kocsira rakták cs elszállították. Magukkal 
vitték a távbeszélő huzalokat is. A cseh pos-
tamesterek és tanítók minden ingóságukkal 
a katonasággal együtt elvonultak. 

Munkács felől állandó ágyúdörgés hallat-
szik. 

Ungvár forradalmi képet mutat. 
A ruszin és szlovák katonák tisztjeikkel 
szemben fenyegető magatartást tanúsítanak. 
A cseh származású tisztek nappal már az uc-
cán sem mernek mutatkozni. 

Megint elhalasztották 
az elnökválasztást 

Prága, október 19. A sajtó utján a követ-

kező hivatalos jelentést adták ki: 

A hóditó férfit ROBIN HOOD 
az ansrol történolom ragyogó alakjának nagyszerű 
kalaDdja:'. V é g i g s z í n e s . 

Póntek Belvárosi 

— Az uj határkijelölésre folyó nemzetközi 
tárgyalásokat még nem lehetett befejezni és 
ezért a csehszlovák állam nem hívhatja ösz-
sze az alkotmány által meghatározott időn 
belül a nemzetgyűlést, hogy nz uj köztársn-
sági elnököt megválasztja. Pontosan ina két 
hete kellett volna összehívni az országgyű-
lést, hogy a Benes lemondásával megürese-
dett elnöki szék betöltéséről gondoskodjék: 

a . 

Megszűnt 
,PragerMittagszeiiung" 

Prága, október 19. A Prager Mittagszcí-
tung, a német demokraták lapja szerdai szá-
mában búcsúzott el olvasóitól és bejelentet-
te, bogy többé nem jelenik meg. 

Az angol csapatok megkezdiék 
a jeruzsálemi hadmüveleiekei 

London, október 19. Jeruzsálemben szerda J az esti órákig angol részről két katona "és 
reggel kezdte meg egy angol gyalogos- és j egy rendőr sebesült, arab részről 8 férfi és 
lövészzászlóalj nagyobb rendőri csapattal . egy nő halott, 18 sebesült, eddig 40 embert 
együtt a felkelőktől körülvett óváros meg- j fogtuk el. A hadmüveletek valószínűleg több 

tisztítását a zendülőktől. A veszteséglajstrom I napig tartanak. 

Minisztertanács Londonban 

London, október 19. Az angol miniszlerta- | sek következő három kérdésre szorítkoztak: 1. 
nács ülése szerdán délelőtt 11 órakor kezdő- ) Nemzetközi helyzet, különös tekintettel az 
dött és délután 1 órakor ért véget. Ma 
nem ül össze többe a minisztertanács 

Megerősítik azl a hirt, hogy a megbeszélő- | 

mar angol-olasz megbeszélésekre 2. Palesztina. 
I Nemzetvédelem. 

3. 

387 ezer pengő helyeit 
420 ezer pengő vagijonvőltségot 
fizettek be Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) A va- [ 
gyonváltság első részletét — mint ismeretes 
— október elején kbllett befizetni. A törvény 
értelmében minden más adót kamatmentesen 
lehet befizetni és nem lehet végrehajtani, ha 
az esedékesség hónapjának 1—15-ike közölt 
befizették. 

Szegeden 387 ezer pengő vagvonváltság-
összeget irányoztak elő. Ezzel szemben tényleg 
befolvt 120 ezer penöő, tehát az rlöiránvzoit 

összegnél jóval több. Ennek a jelenségnek az 
a magyarázata, liogy mivel a vagyonváltság 
hátralékos részletei után késedelmi kamatot 
kell fizetni, még pedig a részlelösszegek tör-
lesztésekor, a vagyonváltságot fizetők közül 
sokan néni éltek a kamattal terhelt részlet 
fizetési kedvezménnyel és előre fizeltc be ka-
matmentesen a részleteket az első vagyon-
váltsági befizetés alkalmával. 

Agyonverte 4 é v e s . 
mostohaleánYát 

Szolnok, október 19. G u l y á s István 
napszámos felesége Rákóczifalva községben 
szerdán reggel négy éves mostoha leányát 
agyonverte, mert valamilyen jelentéktelen 
kárt okozott. Gulyásnét letartóztatták, a 
szolnoki ügyészség fogházába vitték. 

_OQO — 

Az idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órakor. I d ő } ó s 1 a t : Élénk nyu-
gati, északnyugati szél, változó felhő-
zet, több helyen, főként északon még 
gyorsan vonuló záporeső, «z erős éj-
jeli lehűlés megszűnik. A nappali fel-
melegedés csökken. 

SZÉCHENYI MOZI 5, 7, 9 
Csütörtökül) utoljára! 

Pénleh Rézi 
a legjobb magyar filmvígjá-
ték. Harmónia film. ITj vi-
lághiradó, utoljára a „Ma-
gyar Vad" riportfilm. 

JÖN! 

Széchenyi Mozi 
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Szeged a Felvidékért 
A TESz szombali nagygyűlése 

X Társa'dalmt Egyesületek Szövetsége 
(TLSz) szegedi kerülete szombaton délután 
fél 7 órakor az ipartestület márványtermé-
ben nagygyűlést tart, amelyre Szeged város 
összes hivatalait, társadalmi és sportegyesü-
leteit, szövetségeit és érdekképviseleti szer-
veit hazafias tisztelettel meghívja és kód, 
hogy azon minél nagyobb számban megje-
lenni szíveskedjenek. 

A gyűlés egyetlen tárgya: a Felvi-
dék visszacsatolása. 

A' gyüléicn felszólalnak a TESz szegedi 
körzetének cinökc, dr. H a l á s z Pál móravá-
rosi plébános, a szegedi nők és a szegedi 
ifjúság nevében egy-egy szónok, a szegedi 
munkásság nevében F á b i á n Ferenc. 

A beszédek hangszóróval a Horváth Mi-
Kály-uccában közvelitvo lesznek. 

Fclkciem 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 
Frontharcos Szövetség egyenruhás tagjai és' 
megfelelő szalaggal ellátott rendezők esz-
közlik. A sima és zavarmentes elhelyezés 
érdekében kérem a rendezők utasításait kö-
vetni. Egyleti, vagy nemzetiszinü zászlók a 
gyűlésre elhozhatok, azok együttes elhelye-
zéséről a rendezőség gondoskodik. 

A gyűlés pontosan fél 7-kor megkezdődik, 
miért is kérem, hogy a helyét mindenki ide-
jekorán foglalja el, a gyűlés alatt pedig ké-
rek mindenkit, hogy a gyűlés tárgyának ko-
molyságához mérten viselkedjék. 

Hazafias üdvözlettel: 

vitéz dr. Shvoy Kálmán 
országgyűlési képviselő, 

a TESz szegedi kerületének elnöke. 

Szeged jövőévi 
idegenforgalmi programja 

Hivatalos program az országos idegenforgalmi eseménynapló 
szérnára — Intenzív propagandára készül fel Szeged a visz-
szacsatolandó magyar területeken — Kéthetes szabadtéri já-
tékterv, ipari vásár, nyaraltatási és fürdőakció és nagy Tisza 

propaganda 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Budapest 
idegenforgalmi hivatala átiratot küldött a város-
hoz azzal a kéréssel, hogy az országos idegenfor-
galmi eseménynapló számára a lehető legponto-
sabban adjon programot Szeged idegenforgalmi 
két z'ilődétclröJ. Az eseménynapló a világ minden 
kuhurnyclvén megjelenő olyan könyv, amelyet ide-
genforgalmi .szervezeteknek, intézményeknek és 
utazási irodáknak küldenek meg minden év elején. 
A város a felhívásnak eleget tett és átiratában 
közölte az idegenforgalmi program tervét. 

A program csúcspontján termé: z^tesen 

a szabadtéri játékok 

dolga áll. Eszerint a játékokat 1039-ben Július va-
lamelyik utolsó napja és augusztus 15-a között 
fogjak megrendezni. A játékok ideje az idén a ter-
vek szerint, 2 hét lesz, a műsoron pedig valószí-
nűleg a »Tragédia«, a »Turandot« és a >János vi-
téz* előadásai szerepelnek. 

Az ipari vásár 

Yonlos gazdasági és idegenforgalmi tényezővé vált, 
ugy, hogy ezt a város a legerőteljesebben támo-
gatja. A vásár az igéretok szerint ezután Is élvezni 
fogja a vízum- és utazási kedvezményeket. 

Fontos programnak nyilvánítja a város 

a nyaraltatási akció 

erőteljes folytatását annál Is inkább, mivel az> 
58 fokos metegforrds ggrtggha'ásának hivatalos el-
ismerése folyamatban van rfs ezzel Szeged a fürdő-
városok sorába kerül. Ebben a keretben megkezdi 
a külön nSzsjrdi ÍVszoa-propaganda munkálatait 
azzal u céllal, hogy a szegedi Tiszán sporthorgász-
életet, i iuvaddsza.'ot és természetesen fokozottabb 
vitorlázást teremtsen. Megszerveznek rövid idegen-
forgalmi Tisza-látogatást is, aminek vonzó atirak. 
dójává a lápéi élet és a thtU haidseélct bemuta-
tását kívánja tenni. 

Végül meg akarja kezdeni a város 

a Fehértó 

Idegenforgalmi kihatziálásdt is egyrészt a tónak 
tudományos ornitológia! értékhangsulyczásával, 
másré z', szezonszerü viiii-addszatok megszervezé-
sével. 

Szeged egyébként teljesen felkészült arra, hogy 
bekapcsolja mozgalmaiba a visszacsatolandó Fel-
vidéket. Bizonyos, hogy ha a jövő évi idegenfor-

galmi főszezon megindulásáig megnyugszik a hely-
zet, minden idegenforgalmi csalódást kárpótlő moz-
galmas idegenjárás várható az 1939-es esztendőben. 

ndófelszólamlási 
tárgyalások 

Az I. számú adófelszólamlási bizottság 

október 20-án 

a következő fellebbezéseket tárgyalja: 
Rácz Imre cipészmester, Tóth Jenő cipész, Ko-

csárdí Ferenc cipé.z, Karácsonyi Sándor cipész, 
Kovács Sándor és társai nuzoló, Beck Izidor asz-
faltjavitó, Glöcknor Jr zsef kelmefestő, Holczer 
Gyula cukrász, Tóth József cukrász, Heini Antal 
borbély, Csókási Jolán itahnérö, Szántai Imre 
italmérö, cz/. Tóth Mihályné italmérő, Schiller 
Hona fizökészitő, Szabó Antalné női szabó, Csóti 
Gyapjas Imre :z:bó, Frank Mária és Kiss Magda 
női szabó, Központi Huscsarnok hcntesi-inészáros, 
Antalfi György halász és keresk., Pázmán Jáno3 
hentes és méí záros, Varga István hentes és mé-
száros, Szendrényi Géza Ede cs társa bútor-
csarnok, Pick Jenő szalámigyáros, Pollák Manó és 
Gyula divatárukore-skedö, Zsurkó János clpőt'zrui. 

Az I. számú adófelszólamlási bizottság 

október 2j-én 

a .következő fellebbezéseket tárgyalja: 
Zeisler Imre ker. ügynök, W'oit Frigyesné tiszt-

viselő, Müller Ló z óné divatkereskedő, Göldgruber 
Mihály kereskedő, Biedl Endre füré. z^yáros, Szé-
kely Albert kereskedő, Schwarcz István kereskedő, 
ifj. Horváth Dániel gyümölcskereskedő, Horváth 
Árpád László gyümölcskereskedő, Varga Dezső 
vaskereskedő, Griincr Gézi ház- és földtulajdonos, 
id. Martonosi Imre huscsarnok, Szögi Sándor és 
testvérei pék, Láng László kereskedő, özv. Fischer 
Aladámé gyárigEZgató özvegye, VVinternitz Izidor 
női ruhakereskedő, Horváth Testvérek gyümölcs-
kereskedő, Schwarcz Henrik kereskedő, Ambrus 
Dezső kereskedő, Drexler Jenő járadékos, Ottovay 
István építészmérnök, dr. Rapcsóny Árpád ügy-
véd, dr. Gyurki Gyula ügyvéd, dr. Körmendi Lá:z ó 
ügyvéd, dr. Szabó Mihály ügyvéd, Woif Andor 
borkereskedő, Bloch Mór kereskedő, vitéz Cset-
neki testvérek bőrkereskedő. . 

Örök időszerűségek 
A M I E F H O E kulturestje 

(A Délmagyarország munkatársától.) 'A 
MIEFHOE szerdán este tartotta meg kulturest-
sorozatának megnyitó előadását. Az előadóestet 
D é r y Zsuzsa, a kulturbizottság elnöke nyitotta 
meg. Röviden vázolta az egyesület kulturális 
programját, majd a következőket mondotta: 

— Ililünk és célkitűzésűnk az, hogy minden 
társadalmi egyensúlyozás ellenére is magyarok: 
vagyunk és leszünk! Magyarnak születtünk, ma-
gyarnak neveltek bennünket és testben-lélekben, 
minden körülmények között magyarok maradunk. 
Most egyetlen célért kell minden erőnkkel mun-
kálkodnunk és ez: a magyar igazság érvényesü-
lésének kiküzdése. 

A lelkes tapssal fogadott megnyitó után dr. 
F r c n k e 1 Jenő tartotta meg előadását „örök 
időszerűségek" címen. 

— Az első és önként adódó Időszerűség — 
mondotta —, az a gyönyörű jubileumi ünnepség, 
amelynek keretében Szeged zsidósága Lőw Im-
mánuelt, nagy főpapját hatvan éves főpapi mü-
ködése alkalmából ünnepelte. 

Meleg szavakkal emlékezett meg Lőw Immá-
nuel érácmeirő', majd a zsidóság időszerű kérdé-
seiről beszéli. Kijelentette, hogy a zsidóság min-
den mostoha bánásmód ellenére is törhetetlen ki-
tartással dolgozik a magyar igazság diadalra ju-
tása érdekében. 

— Ez a kitartás hűségének föltétlen biztossá-
gu megnyilatkozása, — folytatta —, mert a gyer-
mek hűségét és szeretetét sem az a kézcsók mu-
tatja, amelyet a neki ajándékot nvujtó anyai kéz-
re lehel, hanem az a szeretet, amelyet büntetés 
ulán is változatlanul tanúsít édesanyja iránt. Ali 
hűségesek voltunk, vagyunk és maradunk és ez a£ 
legfőbb és örök időszerűség számunkra — fejezíCJ 
be hosszas tapssal kisért előadását. 

A Losl és társai 
Előadások a harci gázakról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Egye-
lem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya 
szerdán délután szakülést tartott a bőrgyógyá-
szali klinika előadó termében. A megnyitó beszé-
det dr. M i s k o l c z y Dezső professzor mondot-
ta, kegyeletes szavakkal emlékezve meg dr. B c-
r e c z Jánosról, a közelmúltban elhunyt elnök-
elődről. A megemlékezés után a közönség felál-
lással adózott Bcrecz professzor emlékének. 

Ezután dr. G r c i n e r Károly lartott előadást 
„Hydrocephalus szokatlan tünetekkel" cimen, 
majd dr. P u r j c s z Béla előadása következett, 
amelyben a gixháboruval foglalkozott, belgyógyá-
szati szempontból. 

Rövid történeti visszapillantás után, — amely-
ben többek között riutarchos egy helyére mula-
tott rá. amely azt látszik bizonyítani, hogy inár1 

az ókorban is voltak kísérletek a gázharc beve-
zetésére, — a gáztámadás puszlilási helyeiről be-
szélt, majd áttért az egyes gázíajok • okozta sérü-
lések vizsgálatára. 

A gázak első csoportja az úgynevezett könny-
fakasztó gázak, az arzéncs gázak, amelyek a nyál-
kahártyákra, az orr, száj, tüdő, légzőutak. gyo-
mor nyálkahártyáira hatnak és sulyos nynlk.ihár-
tyagyulladásokat, hányást okoznak. A fojtógá/nlc 
csoportja, a klór, foszgé.n, belső szervekben 
okoznak sulyos elváltozásokat, különösen a sziv-
ben. Nagyobb mennyiségben azonnali halált okoz-
nak. liogy milyen pusztítást okozhatnak, arrat 
példa az yperni áttörés esete, amikor tízezer gáz-
sérült közül ötezer holtan maradt a csatatéren. 
A hólyaghúzó gázak elsősorban a Loet, vagy 
mustárgáz, a legveszedelmesebbek. Hatnak a 
nyálkahártyára is, de főként n bőrfelijletre, 
amelyen alig gyógyítható fekélvrket okoznak és 
a legkülönfélébb belső sérüléseket. Az eredmé-
nyes védekezés a Lost ellen majdnem lehetetlen, 
mert teljesen szagtalan, színtelen gáz és a fer-
tőzést sok esetben észre sem lehet venni s emel-
lett rendkívül fertőző. A negyedik csoport a zsir-
és idegmérgek, a cián és szénmonoxid, amelyeid 
azonban nem olyan veszedelmesek, mint nz előb-
biek. 

Furjcsz professzor előadását dr. L á c z s y 
S z a b ó Kálmán törzsorvos „A vegyi háborít 
problémája orvosi szemmel" cimü előadása kö-
vette, Előadása bevezetésében a front mögötti 
lakosságnak a modern háborúban való nagv sze-
repéről beszélt, majd elmondotta, hogy a harci* 
gáznknt háromféle módon juttatják a megtáma-
dott terület re: bomba alaktában lövik', a széllel 
fújják és repülőgépről leszórják. A jövő háború- j 
iában különösen az utóbbinak lesz nagy szerepe.. 
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Megalakult 
a „Magyar a magyarért!" mozgalom 

szegedi munkaközössége 
A város nepióléii ügyosztálya bonyolítja le a mozgalom ügyvitelét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délutánra liivta össze megbeszélésre vitéz 
dr. I m e c s György főispán Szeged valameny-
myi nőegyesületeinek elnöknőit, akik az ösz-
szejövetelen teljes számban megjelentek. A 
gyűlés délután fél 5 órakor kezdődött a vá-
rosházán és azon jelen voltak a főispán és a 
polgármester is-

Az értekezletet I ra e c s főispán előadása 
vezette be. Elmondta, hogy egy éppen kibon-
takozó mozgalmat talált már munkában a fő-
méltóságu asszony országos kezdeményezése. 
Természetes, hogv a munkát most már ebbe 
a keretbe kapcsolják át. A legnagyobb sike-
resség éidekében egyforma munkaügyvitelre 
lévén szükség, 

szervezetet létesítenek Szegeden is 

a központi direktívák utasításai szerint. Ez a 
szervezet három tagozottságból áll. A szegcdi 
munkabizottságból, amely a mozgalmat hiva-
talosan irányítja és ellenőrzi. Ennek tagjai a 
főispán és a polgármester, akik helyettesül 
dr. K i s s Károly tanfelügyelöt és dr. K e m e -
n e s s y Tibor tanácsnokot nevezték ki. Má-
sodik szerve a hölgy-munkaközösseg elnök-
nője, aki az összeköttetést képezi a munka-
közösség és a munkabizottság között. Erre az 
előkelő tisztségre a gyűlés egyhangúlag dr. 
I m e c s Györgvnét választotta meg. Végül 
maga a munkaközösség, amely valamennyi 
Tiőegyesület vezetőjéből áll. 

A főispán a választás megejtése és a moz-
galom megkezdésének bejelentése után meg-
alakultnak nyilvánította a „Magyar a ma-
gyarért!"-mozgalom szegedi apparátusát és 
közölte, hogy erről jelentest tesz a miniszter-
elnökségnek, ahonnan azonnal megkéri a to-
vábbi direktívákat. 

Bejelentette ezután a főispán, hogy 

a hölgyszervezet a gyűjtést nyugta 
ellenében házról-házra járással 

fogja lebonyolítani 

és ehhez a nagy munkához igénybe veheti a 
Turul hölgytagjait, akik ma küldöttség utján 
ajánlották i'el szolgálataikat. Szó lehet a cser-
készek, elsősorban a leánycserkészek bekap-
csolásáról, aminek szükségét a kialakuló mun-
kaaránv fogja eldönteni. 

Az adminisztratív lebonyolításra már be is 
rendezkedett 

a városi népjóléti ügyosztály, 

amelynek irodái fogják elvégezni a felügyeleti 
cs elszámolási munkálatokat. Az ügyosztály 
máris felhívja az egyesületeket és szervezete-
ket, amelyek eddig természtbeni adományo-
kat gyűjtöttek Cs tároltak a felvidéki ínsége-
sek felsegilesére, liogy adják ál nyugta elle-
nében az ügyosztálynak a gyü jtésanvagukat, 
mert az fogja egyelőre tárolni. Felhívás tör-
tént arra is, hogy 

a természetbeni adományok gyűj-
tését egvelöre szüntessék bc, mert 
a mozgalomnak most először ki-
zárólag pénzbeli adományok gyűj-

tése a célja. 

Viszont függessze fel minden egyesület és 
táisaság a maga esetleg már folyamatba telt 
egyéni gyűjtési mozgalmát, minden felvidéki 
felsegitést célzó akciót a „Magyar a magyar-
criN-mozgalomba kell központosítani. 

A főispán jelentést tett a gyűjtés állásáról 
?s megállapította, hogy 

alig pár nap alatt közel 10 ezer 
pengő folyt be az inségakció cél-

jaira. 

Hangsúlyozta, hogy most aztán igazán nem 
szabad szem elől hagyni azt, hogy Szeged az 
ország első vidéki városa, szeretne akkora lel-
kességtt látni a város társadalmában, hogy a 
nemes inségsegély-versenyben megőrizhesse a 
.város élpozicióját. 

A mai na DOH a Szeged-Csongrádi [Takarék-

pénztár „Felvidéki inségakció" cimü csekkjé-
re a következő befizetések történtek: 

Szeged váios 5000 
Szegedi kenderfonógyár 2000 

' Pick Jenő " 1000 
Szeged-Csongrádi Takarckpénzt. 500 
Weil Zsigmond 50 
Arinentesitő Társulat 200 
MANSz 75 
Zsidó Nőegylet 100 
Austerweil Miksa 50 
Faragó Lajos 100 
Soós Manó 50 
dr. Grüner István 20 
Kozma Ferenc 50 

pengő. 

A Katolikus Nőegylet két előadásának, az 

Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők Egyesü-

lete egy legközelebbi előadásának teljes jöve-

delmét ajánlotta fel a mozgalom céljaira. 

Adományok 

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége ezen 
az uton nyugtázza a felvidékiek felsegitésére leg-
utóbb beérkezett következő adományokat: 

Vitéz Mérey Lászlóné 1 putlover, 1 darab szőr-
me, 1 svájci sapka, 5 pár harisnya, 1 pár keztyü, 
1 pizsama. 1 pár magas női cipő, 3 kilogram bab, 
dr. Kogutowiez Károly 40 kilogram bab, dr. IIu-
bacsekné 1 kosztüm, 1 bluz, vitéz Szendrev Lász-
lóné 50 kilogram liszt, Tóbiás Lajosné 20 kilo-
gram liszt, Tóbiás Ferenc 1 kabát, Fátray Károlv 
1 pár cipő, Berta Vinczéné 2 pullover, 1 vasúti 
bluz, 1 trikó, 1 gyermekkabát, 1 rövid női ka-
bát, 1 selyem ruba, 1 selyem bluz. 1 pár zokni, 
dr. Bantsáth Aladárné 1 kötött bluz, 1 alj. 1 pár 
zokni, 1 kloth nadrág, vitéz Kántor Imrénc 10 
pengő. dr. Móra Ferencné 5 pengő. Holtzer Gyu-
lánó 20 pengő. 

Takarékos család 
képesujságokat a Szegedi FOLYólRftTKöLCSüNZttfül 
bérel k i i Bel- és külföldi Japok példányonkint 
már heti 4 fillértőt! 

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

— Lájer Dezső utóda a városi kisgyiilcsen. 
L á j e r Dezső törvényhatósági bizottsági tag 
elhunytával megüresedett egy hely a kisgvü-
lésben is. Lájer helyére most F a l u d i Sán-
dor malomtulajdonost, a soron következő pót-
tagot hívták be. A IX. kerület megüresedett 
mandátumának kérdését minden valószinüség 
szerint időközi választás utján fogják eldön-
teni. mivel a kerületben automatikusan be-
hívható póttag nincs. 

— A Dugonics-Társa síig felolvasó ülése. A 

Dugonics-Társaság 23-án, vasárnap délután négy 

órai kezdettel a városháza közgyűlési termében 

felolvasó ülést tart a következő sorrenddel: Him-

nusz, énekli a piarista gimnázium énekkara, S i k 

Sándor: elnöki megnyitó. (Megemlékezés Kölcsey 

Ferencről.), V. M ó r a Panka: Szalay József. 

(Székfoglaló előadás.), K a r i János: ,,A Felvidék 

magyarsága", Hiszekegy. 

— Uj egyetemi rendkívüli tanár. Budapest-
ről jelentik: A kormányzó a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. 
B í u c k n c r Győző szegedi Ferenc József tu-
dományegyetemi magántanár, intézeti tanár-
nak, a tudományos munkásság és a felső ok-
tatásügy terén szerzett érdemei elismeréséül 
az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári cimet 
adományozta. 

— Tanári kinevezés. Budapestről jelentik: 'A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Szőke-
f a l v i N a g y Bélát Szegedre az állami gimná-
ziumi helyettes tanárok létszámába helyettes ta-
nárrá kinevezte. I 

— Váltóhamisításért nyolc hónap. D ö m ö s d y 
Gábor fábiánsebestyéni harmincnyolc 'esztendős 
gazdálkodónak pénzre volt szüksége. Kétezeröl-
száz pengő váltóhitett vett fel, amelyen Júlia nő-
vére szerepelt kezesként. Utóbb a kezes meggon-
dolta magát cs nem irta alá a prolongáeiós vál-
tót. A megszorult Dömösdy két izben ráhamisi-
totta nővére nevét, de aztán rajtavesztett. Az 
ügyészség váltóhamisítással vádojta. A szerdai 
tárgyaláson azzal védekezett, hogy Dövére csak 
azért nem irta alá a váltókat, mert igy akarta 
őt rákényszeríteni, váljon meg tizenöt holdas 
birtokáról és adja át neki a jótállási összegért. A 
biróság az enyhítő körülmények figyelembe vé-
telével nyolc hónapi fogházra Ítélte. Az ítélet 
nem jogerős. / 

»— Gyomor- és bélliajóknál, n máj és az epe-
utak megbetegedéseinél, reggel felkeléskor egy 
pohár természetes „Ferenc József" Keserüviz kor-
lyonkinl elfogyasztva igazán remek hashajtó. 
Kérdezze meg orvosát. 

— Betörés. Betörők jártak kedden este M a g 
Béta móravárosi káplán lakásán. Csak fehérne-
műt tudtak magukkal vinni, munkájukban való-
szinüség szerint megzavarták. A rendőrség meg-' 
inditotta a nyomozást. 

—OOO— 

„Ilyen tónust az újságírás 
eddig nem ismert,, 

Három hónupra itélte kegy nyilas agitátort 
a belügyminiszter megrágalmaznsácrt 

Budapest, október 19. Keresztes-Fischer Ferenc 
bclügyminbz'er sérelmére elkövetett, felhatalma-
zásra Hivatalból üldözendő sajtórágalinazás vétsége 
címén bűnvádi eljárás indult meg Bicskey Miklós, 
egy nyilas agitátor ellen egy cikke miatt, amely 
durván megtámadta u belügymini: z'.ert. 

Dr. Pálffy Elek törvényszéki biró elnöklete mcD 
lett tartott ez ügyben fötárgyalást a büntetőtör-
vényszsk. A vádlott tagadta bűnösségét és kerto 
a valódiság bizonyításának elrendelését. A tör-
vény: z'?k ezt elutasította, mivel az indítvány el* 
késett. 

Vitcz Tanulssy László ügyészségi alelnök tar* 
totta meg ezután vádbeszédét. 

— A szélsőjobboldali sajtó — mondotta — a 
tisztult erkölcsi felfogásra hivatkozva követeli, 
hogy a liberális sajtó tűnjön cl u közéletből. A. 
ízélsöjohboklaÜ sajtó azonban a gyakorlatban más-i 
kép jár cl és megállapítható, hogy éppen a szélső-
jobboldali sajtóban jc'ennek meg nagyon is ki-
fogásolható hangú, elfogult és gyűlölettel tcbtrft 
közlemények, amelyekhez lxason'ó tónust az újság-
írás — lehet mondani — eddig nem is ismert. 

A védő bűncselekmény hiányában felmentést 
kért. A törvényszék rövid tanácskozás után bűnöd-
nek mondotta ki a vádlottat felhatalmazási 
hivatalból üldözendő rágalmazás vétségében és 
háromhónapi fogházra itélte. 

Az ítélet ellen fellebbeztek. 
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Természettudományi 
előadások 

Az Egyetembarátok Egyesülele természettudo-
mányi szakosztálya szerdán délután a Dóm-téri kc-
miui intézetben előadóülést tartott. Dr. Matnsoviia 
l'é.er megnyitó beszédében bemutatta azokat a tu-
dományos dolgozatokat, amelyek Feisömagyur,or-
szágról szólnak. 

— A Felvidék — úgymond — hos z 1 száza-
dokon át színmagyar volt, sőt a Vág völgyében 
székely falvak is voltak. Háborúk és a telepítések 
;z ávosilolták el. Ha mi erőszakkal magyarosí-
tottunk volna, ugy no.n volna a Felvidéken egyeb-
len ízáv sem. Most pedig — fejezte bc beszédét 

- az idő rohan, az ítélet közeleg! 
Nagy tapssal kö z inlc meg a hailgatórág Malu-

sovits be.zcdét, majd Farkas Bcla egyetemi tanár 
a halak hallásával kapcsolatos ujabb vizsgálatai-
ról szímolt be. Rámutatott Frisch müncheni egye-
temi tanár vizsgálatainak tévedéseire és felfogá-
sának helytelenségére. 

Dr. G'•elei J('z cf előadásában a véglények testé-
ben az ingerült vezetés és a védöiöoeg kap-
csolatáról szóló tanulmányát mutatta be. Meg-
állapítja a professzor, hogy az ingerület a véglény 
bőrkéje alatt elváltoztató szervtől elváltoztató 
szervig cs a közükbe iktatott védölüvegekig halad. 
Minden mezjó szervecske az előtte álló löveget 
o'-ykép igizjatja, mint az ütegben az ágyút is egy-
egy katona süti el. 

A következő előadó dr. Brrcczk Pctcr főorvos 
volt, aki »Madár a fényképezőgép lencséje előtt® 
ciuimel érdekes előadást tartott fehértói megfigye-
léseiről, előadását érdekes vctitcttképekkel illuszt-
rálta. 

— A prostuta megbetegedéseinek kezelésében 
u rendkívül enyhén haló természetes „Ferenc Jó-
zsef keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis 
pohárral — gyakran nagyfontosságú szolgálatot 
tesz azzal, hogy igen könnyű,, lágy székletétet 
biztosit és az egész anyagcserét előmozdítja. Kér-
dezze meg orvosát, 

— Székely falugyűlés. Csütörtök este 8 órai 
kezdettel a Ilurgitaváralja jelképes székely köz-
ség műsoros falugyűlést tart a Bafray-vcndéglő 
különtermében. Emlékezést tartanak október 6-árn 
és a felvidéki eseményekre, beszél dr. A b r n -
ji á in Ambrus főiskolai tanár. 

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön dél-
után 6 órakor az egyetem aulájában szabadegye-
temi előadást tart. Előad: dr. I. u g o s l Domb 
Szeged művelődési utja" cimmel. Belépés díj-

talan. 

A SZEGEDI PIAC ARAI. A szerdai heti-
piacra állatfelhajtás a zárlat miatt nem volt. 
Arak a következőképen alakultak. Ilus. Marhahús 
I rendű kilója 1.00, 11. rendű 1.40—1.SP, 111. 
rendű 1.20 1.50, borjú comb 2.10—2.G0. eleje 100 
—2.10, pörköltnek 1.40-1.80, sertéskaraj 2.20 P, 
ccmb kilója 2.00, oldalas 1.40 pengő, zsir-
s/alonna kilója 100. háj kilója 1.70. zsir' 180 
pengő. Baromfi. Csirke rántani való párja 
1 2o—2.2o, kilója 1.30—1.50, nngvobh párja 180-
4 10. kilója 1.05-1.20, tyúk párja 3.20-5.40, ki-
lója 1—1.10. sovány kacsa párja 220—460, hí-
zott kilója 1—í.20, sovány lud párja 4.50—8.00, 
bizolt kilója 1 10-1.30, tojás kilója 1.35—1.70. Gyü-
mölcs. Alma nyári édes kilója 40—70,- savanyu 
30- IX), téli nemes fa jin szép 50—80. közönséges-16 
- 10. birsalma 15—10. körte szép 00—1, közönsé-
ges 10 -60, szilva besztercei 34—60, szőlő cse-
mege 21 60. kevert 16—26. dió héjjas 70—1. cit-
rom daribja 8—14 fillér. Zöldség. Borsó zöld hii-
\ elves kilója 24-36, fejtett literje 40—60, zöldbab 
kilója 11 26. burgonya nyári rózsa 9—12, őszi 
rozsa 8-10. Giilbnba 0—12, oltott rózsa 9-12, El-
la 7—8, fojtott 8—9, takarmánynak való 5—6, vö-
l'ushagyma 8 12. fokhagyma 14—26, petrezselyem 
kilója .8-12. sárgarépa S— 11. vöröscékla kilója 
8 11. vöröskáposzta 10—20, zeller darabja 2—8. 
fcjeskánoszla kilója 3—5, kelkáposzta kilója fi-
it. karfiol darabja 4—30. téli karaláb kilója 6— 
10. tök főzni való 1 fi. paradicsom 3—8, zöld-
paprika apró hegyes 10 darab 3—5, tölteni 8—20. 
torma kilóin 30—60. spenót 10 16. sóska 15—80, 
zöld kukorica csöve 2—4, füzéres paprika uj fü-
zérje 1.20—400. Out a. Buza 19 60—20 40, rozs 
1t 20 USO. zab 17 17.50. tengeri uj csöves 8 80 

0.60 uj szemes 13.50-14 20, árpa néni volt Ta-
karmány. Réti széna mázsája 1—5 50. lucerna "8— 
0 50. alomsznlma 2.40—2.80 tenceriszár kévéje 5 
- 7 fillér, takarmányrépa 70—00 filh 

Szeged! Kézmüvesbank 2 á l 0 9 h á Z 3 
ékszerekre, mindenféle ingóságra értéktárgyakra 
m a g a s k ö l c s ö n 1, e l ő n y ö s k a m a t m e l l e í f n y u | f. 

Kölcsey ~u. 7. \Lai Te le fon : 12-79. 

tér. O 

— Ezer pengőért felgyújtották a ciroktcrmcst. 
Megírtuk annakidején, hogy S t e r n Testvérek 
csabai terniénykereskdők és f o d o r Károly kc-
vermesi földbirtokos inezőgyáni bérletén mintegy 
hatszáz métermázsa cirokszakái leégett. A csend-
őri nyomozás, amely hivatva volt a tiiz okát ki-
deríteni, elsősorban megállapította, hogy ft cirok 
nagy összegre volt biztosítva. Olyan gyanuokok 
niciültek fel, amelyek gyujtogatásra mutattak. A 
lefolytatott vizsgálat csakugyan gyujtogatást ál-
lapitott meg. K i s s Imre sarkadi kereskedő be-
vallotta, hogy ől Stern Ármin és Eodor Károly 
bujtották fel, liogy gyújtsa fél a ciroktermést. 
E'zer pengőt adtak neki, amely összegből két em-
bernek 200—200 pengőt adott. Ezek azután elvé-
gezték munkájukat. A gyulai ügyészség gyújtoga-
tás és biztosítási csalás címén adott ki vádiratot, 
amelynek talapján a törvényszék S t e r n Ármint 
háromévi, F o d o r Károlyt két évi és K i s s Im-
rét két és fél évi fegyházra Ítélte. A másik két 
vádlott másfél, illetve egy évi Irörtönbüntetést 
kapott. Az elitéltek valamennyien fellebbeztek és 
igy került ügyük a szegedi táblához, amelynek 
C n r r y-tanácsa szerdán kezdte meg a fellebbvi-
teli tárgyalást. V i k o r István táblabíró az első 
tárgyalási napon ismertette nz iratokat, majd nz 
ügy további tárgyalását hétfőre halasztották. 

— Hétnyolcndos seal bunda 150 P, Chyper és 
Röder macskabunda P 180— Illan, Kelemen n. 5. 

1 Gumiharisnya 
| fájós, dagadt és viszeres lábakra, 

•

készen és mérték után H i F l E 
Klauzál-tér 3 sz. — GyógyhaskölGk, 

sérvkölők. suspenzorok raktára. 

Cff i f t f fpggs^ i 
SZENTESEN AZ ÍNSÉGESEK feljelentést tet-

tek a városházán, hogy a zsir és a szalonna, 
amelyet kiosztanak, avas. Tálas Mátyás tiszti or-
vos vizsgálatot rendelt el, amelynek során egy 
ötliteres bödönben fogyasztásra alkalmatlan avas 
zsirt találtak. Ugy a közigazgatási vizsgálat, mint 
a bűnügyi nyomozás megindult. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN AZ IPARTES-
TÜLET elöljárósága elhatározta, hogy a jövő év-
ben a pünkösdi ünnepek alatt megrendezi a IX. 
Ipari Kiállítást és Vásárt. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN a TORNYAY-
TARSASÁG 20-án, csütörtökön Felvidéki estet 
rendez. A rfliisorbun előadás szerpel a Felvidék 
földjéről, magyar népiségéről, van egy előadás a 
„Felvidék és a magyarság történeti egységében" 
és egy másik, a ..Felvidék szerepe a magyar mű-
velődésben" címen. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN MEGKEZDTÉK V 
HŐSI EMLÉKMŰ felállítását. A szobor a vá-
sárhelyi származású P á s z t o r János munkája. A 
főalak egy 40 mázsa sulyu hatalmas ló, rajta 
vágtató huszárral. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HATÓSÁGA MEGKE-
RESTE A SZEG ED f POSTAIGAZGATÓSÁGOT, 
liogv Kutason állítson fel külön postahivatalt. 

KARDOS GÉZA KITŰNŐ SZÍNTÁRSULATA 
julius óta játszik Hódmezővásárhelyen. Ugy volt, 
liogv október végén elmennek Szentesre, onnan 
Kecskemétre. Kardos igazgató azonban 1500 alá-
írással levelet kapott most. amelyben felkérik, 
hogy amig csak lehet? maradion Vásárhelyen. Az 
igazgató 'a sziniszezon meghosszabbítását be-
adványban kérte Endrcy polgármestertől. A ké-
relem teljesítése esetén a színtársulat november 
végéig marad Vásárhelyen és hétfőtől kezdve a 
Feketesasban fog játszani. 

AZ EURÓPAI UTAZÁSI IRODÁK vezetői 
Budapesten tartott kongresszusa alkalmából le-
rándullak Kecskemétre. vendégek közölt volt a 
tuniszi polgármester- is, aki behatóan érdeklő-
dött a kecskeméti gyümölcstermelés és export 
iránt és közölte, houv a kecskeméti exportőrök-
kel rövidesen megindítják a tárgyalásokat. 

A HATAT HÁJ W I D É V Á a döf el szót a ml á si 

bizottságok befeiezték"munkáinkat. A bizottságok 

összesen 116 pdrVcllobhczést intéztek el 

Dorozsmai hirek 

Elkészült a Katolikus Kör uj székháza. Ta-
vasszal hozzáfogtak, bogy az idők folyamán meg-
rongálódott régi épületet körülszigeteljék. Amikor 
javában folvt a munka, egyresze kész is volt már, 
akkor baj támadt, összeomlott. Nagy volt a szo-
morúsága a tagoknak és a vezetőségnek, mert 
igy a Katolikus Kör vagyona megsemmisült. 
Sz t r i h a Kálmán esperes-plébános, a kör egy-
házi elnöke felkérte a tagokat, hogy járuljanak 
hozzá egy uj és teljesen modern székház felépU"-
séhez, amit ugy oldottak meg, hogy 10 pengős 
épitőjegyeket bocsájtotlak ki, mintegy 7500 pengő 
értékben. Ezt 92 tag lejegyezte. Készen áll a 
színházterem, nmelyet 3 részre lehet osztani, itt 
kap helyet a Szent Tinre Egyesület, a Mária kon-
gregáció, Polgári Dalárda cs egyike a legmoz-
galmasabb egyesületeknek: a Kereskedők Egye-
sülete. Közös diszküzgyülésen lesz a székház ál-
vétele, amelyen részt vesznek a községi elöljáró-
ságon kivül az összes társadalmi egyesületek el-
nökségi tagjai. A díszközgyűlést társas ebéd köT 

veti, este a Katolikus Kör műkedvelő tagjai elő-
adást rendeznek. 

Szinház Dorozsmán. Patay József társulata 
most kezdte meg előadásait Dorozsmán. Eddig az 
„Ide gyere rózsám" és a „Harapós férj" operet-
tet mutatták be. A társulat tagjai: Ilonlliy Klára, 
llévy Baby, Jánossy Nusi, Tunyoghy, Borsi, Mát-
ray és a Patay fivérek. Műsoron szerepe] a „Kék' 
róka", a „Julia", az „Egyetlen éjszakára". 

Házasságra jelentkeztek: Bánsági Ferenc Fia-
la Karolinával, Babkó János Sándor Valériával, 
Farkas Károly Csiczelszky Rozáliái, Zádory An-
tal Kocsó Annával, Tombácz Lajos Tanács Ro-
záliái, Szántó István Takács Etelkával. 

Országos v ásá r október 29-cn lesz Dorozs-

mán. 

Csontvázat találtuk a halastó mellett. A do-
rozsmai szalmáskert közelében elterülő halastó 
mellett gyakorlatozó katonák egy csontvázra 
akadtak. Dr. K o r o m Ernő községi orvos a le-
letet megvizsgálta és megállapította, hogy egy 
21—30 év körüli férfi csontváza, 190 centiméter 
magas, a legnagyobb valószínűség szerint szene-
gáli néger volt. Az elöljáróság koporsóba tetet-
te és a temetőben helyezte el. 

Dorozsmai terményárak. Buza 19.60—20, rozs 
13.80—11, árpa 18, zab 18, napraforgó 12. tökmag 
20, csöves tengeri 10. morzsolt tengeri 15 pengő. 
Lisztárak: Ogg 3550. 2-es 35, 4-es 34, 6-os 31, 
7-cs 20.50, buzakorpa 13.30, rozskorpa 13. 

Anyakönyvi hirek. Születtek: Pcler János, 
Rácz Ida, Cselédes Teréz, Dudás Anna, Kolom-
pár Flórián, Varga István. Kószó András. Elhalt: 
Gallai István 58 éves. Góda Miliálv 11 hónapos. 

Háztartás 
Réz kávéőrlő, megbízható jő szerkezettel P 2.80 
Mákörlő, megbízható jó szerkezettel P 3.38 
Kczi dió-, vagy zsemleőrlő —-.98 

Tortadiszitő 6 különböző formával •—.88 
Lcvesszürő fanyéliel •—.78 
Zománcozott zsirbüdön barna, belül szürke: 
liter 2 3 4 5 

ár P 2.48 3.40 3.80 4.32 

öntött alpacca evőkanál, vagy villa —.78 
öntött alpacca evőkés P 1.68 
öntött alpacca kávés kanál , >—.48 
öntött alpacca inocoás kanál —.38 
Rézmozsár: 

5 6 7 

ár P 3.18 3.78 4.18 
Zománcozott barna, belül szürke fazék 

vagy lábos: 
liter V? 5/s »/« 1 

ar P ,60 —.70 -.80 —.92 

PBRIS! NBGY BRUHflZ RT. 
EGEO, CSEKONICS és KI5S UCCA SAROK 
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Légoltalmi 
i:cBÓn be- I . LX ||n|.| ktdirmesteraét Szeged, Poldogaiszony 
ezerezhcU LdKU HIllŰl eugárat 3. "" Telefon 81—86. 

NAKO X. 20. 
A csanádmegyei gazdák 2 vagon, a makóiak 

fgy vagon búzát adományoztak a felvidéki magja. 
rok számára. A napokban hirt adtunk róla, hogy 
a csanádmegyei birtokosság az országban első-
nek ajánlott fel egy vagon buzat az anyaország-
hoz visszakerülő felvidéki magyarok felsegélye-
zésére. A csanádmegyei gazdák nem állottak meg 
az első szónál s az eredetileg egy vagonos fel-
ajánlás már a második vagonos mennyiséget is 
meghaladta, sőt még mindig érkeznek be a Csa-
nádmegyei Gazdasági Egyesület vezetőségéhez 
buzafclajánlások. A megyei gazdák példáját a 
Makó városi gazdák is követik, ma a Makói Gaz-
dasági Egyesület vezetősége elhatározta, hogy 
tagjait egy vagon ojándékbuza összeadására hivja 
fel. Az elhatározás nyilvánosságra jutását követő 
órában már 50 métermázsa buza megajánlása 
volt együtt. 

Gyerek az ütközők között. H u s z k a János 10 
éves kaszaperi tanuló pajtásaival az állomáson a 
vasúti kocsik között játszott. Játék közben a kis-
fiú keze két kocsi ütközője közé került. Az össze-
csapódó ütközők a szerencsétlen fiúcska kezét 
teljesen összeroncsolták. Beszállították a makói 
közkórházba. 

Egy tanyai asszony halála. Tegnap délután 
sulyos állapotban kórházba szállították K o c s i s 
Jánosné Nacsa Erzsébet 36 éves tanyai asszonyt. 
Az asszony az éjszaka folyamán kiszenvedett, 
mielőtt betegségét konstatálhatták volna. A ha-
láleset ügyében a kórházi boncolás semmiféle 
kütsérelmi nyomot nem tatált, a temetési enge-
délyt kiadták. 

Kiszombor a Felvidékért. Kiszombor község-
ben a polgári lővészegyesület a leventékkel kar-
öltve táncmulatságot rendezett a ..Magyar a ma-
gyarért" akció javára. A nagy lelkesedéssel meg-
rendezett bál es a vele kapcsolatos gyűjtés 600 
pengőt eredményezett a felvidéki magyarok' se-
gélyakciója javára. 

. . . . . . i i z i n l i á z é s 

m t i v é f z c r • 
H E T I M O S O K : 

Minden este és vasárnap délután: Legyen ugy, 
mint régen volt. 

Csütörtök délután: Csárdáskirálynő. Filléres 
üetyárakkal. 

Szombaton délután: Piros bugyelláris. Ifjúsá-
gi előadás. Filléres helyárak. 

Hétfőn. 21-én: Fűszer ésr csemege. Csathó Kál-
mán Voinils-dijjal jutalmazott vígjátékának be-
mutatója. 

Harmónia hangversenyek 

Szombaton 
I. bérleti hangverseny 

Bpesíi női kamarazenekar 
Vezényel: Sándor Frigyes. Hegedűszólókat 

Játsza: Felvinczi Takács Aliee hegedümüvésznö. 
Jegy cs bérlet Délmagyarország jegyirodában. 

—oOo— 

4 színházi iroda hírei 
Még csak négyszer kerül szinre Erdélyi Mi-

hály ..Legyen ugy, mint régen volt" cimü gyö-
nyörű irfedenta operettje, amelynek hatásos je-
lenetei tomboló lelkesedést váltanak ki. Sz. Pat-
kós Irma csengő éneke, Jurik Ica, Jurik Julcsi 
és Jatzkó Cia pompás táncai, Szalma, Veszely, 
Szokoly és Tamás remek alakításai átütő sikert 
aratnak. A Kulturpengők érvényesek. 

Ma délután filléres helyárakkal a „Csárdás-
királynő" van műsoron, i címszerepben Sz. Pat-
kós Irmával. 

„Fűszer és csemege". A szezon első vigjáték-
fiemutalója hétfőn este lesz, amikor a prózaegyiit-
tcs bemutatkozik. " 

Az Újpest ellen 
Uj összetételben kísérletezik a szegedi csapa| — Kél próbajáiékos a 

iréningmeccsen 

•Azzal az intézkedéssel, hogy magyar futballis-

ták nem játszhatnak a Kontinens válogatottjában 

Anglia ellen, megoldódott az Újpest—Szeged FC 

és a Ferencváros—Budafok mérkőzés ügye. Az 

intézkedéssel ugy a nagycsapatok, mint ellenfeleik 

meg vannak elégedve, mert amig a Szeged FC 

és a Budafok anyagi hasznot remélt a meccsből, 

addig a lila-fehérek és a zöld-fehérek nem tar-

toznak kártérítéssel. Az Újpest mindenesetre kissé 

csalódott számításában, mert Vinezét hót hétre 

eltiltottál: a szerepléstől és a büntetés vasárnap 

még nem telik le. Ha a Szeged FC-nél letiltaná-

nak egy Vinczéhez hasonló klasszisu futballistát, 

a piros-fehér csapatot szinte pótolhatatlan veszte-

ség érné, az Újpestnek ez azonban nem okoz kü-

lönösebb gondot. 

A Szeged FC — mint jelentettük — uj össze-

állítású csapatot szeretne szerepeltetni az Újpest 

ellen. Hogy tervét kérésziül tudja-e vinni, az eb-

ben a pillanatban b zonytalan, de a szándék meg-

van. Ezt bizonyítja, hogy a csütörtöki SzTK el-

leni barátságos mérkőzésére, amelyet délután 3 

órai kezdettel a Vasutas-stadionban rendeznek meg, 

Szegedre rendelte az állandóan Budapesten tartóz-

kodó Kovácsot és Ligetit és kipróbálja az együt-

tesben Vargát és ördögöt. 

Markovics Szilárd ügyvezető-elnök közlése sze-

rint ebhen az összetételben fog a Szeged FC csü-

törtökön az SzTK ellen játszani: 

Tóth—Szójka, Ligeti—Baróti, Kovács, Bertók-

Bognár, Harangozó, ördög, Varga, Nagy. 

Sor kerül csütörtökön két próbajátékos szere-

peltetésére is. Az egyik futballista csatár, a másik 

hátvéd, mind a kettőt jó hirek előzik meg. 

Nem tudjuk, hogy a két próbajátékos befog-e 

válni, annyit azonban meg kell állapítani, hogy 

a rendelkezésre álló játékosok kihagyását, illetve 

szerepeltetését erősen meg kell gondolni. Nem 

tudjuk elképzelni, hogy Riesz, aki mindig egyik 

legjobb tagja volt a csapatnak, ne tudja ugy be-

tölteni, még tréning nélkül is, a balhátvédposztot, 

mint Ligeti, aki fölött már bizony elszállt az 

idő... Elismerjük, hogy a középfedezet helyén hi-

bák vannak, illetve voltak a Nemzeti elleni mecs-

csen, de hogy a hátvéd Koódcs, aki a Budai 11-

ben megfelelt centerhalfnak, az nem biztosan ját-

szik jól a szegedi csapatban ezen a poszton. Min-

denesetre Barátinak a jobbhalf helyére va'ó be-

állítása he'yesnek látszik. Varga beállítását tempó-

birásával és küzdenitudásával indokolja a vezető-

ség. Ha a vezetők Vargától csak azt várják, hogy 

hátul segítsen, akkor helyesen cselekedtek, hogy 

támadóként miképen válik be, ezl majd eldönti, 

legalább is ré.zbcn, az SzTK elleni játék. És itt 

van ördög. Az ő szerepeltetése talán a legindo-

koltabb. Néni azért kell játszania, #mert jobb ké-

pességű futballista, mint Lukács, de eddig min-

dig eredményes csatárnak bizonyult, arról azonban 

le kell szoknia, hogy a labdákat, amikor átveszi, 

emelgesse. 

Bárhogyan is alakuljon vasárnap a Szeged FC 

csapata, a vezetőknek alaposan meg kell gondolni 

lépésüket, Igaz viszont, hogy jobb egy Újpest el-

leni meccsen kísérletezni, mint például — a Bu-

dafok ellen. Fzan a mérkőzésen a Szeged FC csak 

nyerhet, mert hogy az Újpest a játék favoritja, az 

egy pillanatig sem lehet vitás. A legnagyobb re-

mény abban van, hogy az Újpest nagycsapat és a 

nagycsapatok ellen mindig jól rzokott játszani a 

Szeged FC... 

A csapatot a csütörtöki tréningmeccs után ál-

lítja öíszo a klub sportbizottsága, ' 

A ligabajnoki mérkőzésnek érdekes előjátéka 

lesz; a délután 3 órakor kezdődő meccs előtt, 

/ órai kezdettel a Vasutas—HTVE amatőrbajnoki 

mérkőzést bonyolítják le. 

i : * 

A Szeged FC—Újpest ligabajnoki és a Vas-

utas—HTVE amatörbajnoki mérkőzés jegyit 20 

százalékos elővételi kedvezménnyel s'-omixit este 

7 óráig árusítja a Dclmagyarország jegyirodája. 

—OO°— 

A S z A K el szeretné h a l a s z t a n i 
a z FTC elleni meccsét 

Jelentettük, hogy a SzAK az NBB-küzdelmek 

során vasárnap az FTC ellen kell kiálljon Buda-

pesten. A mérkőzés elé némi aggodalommal néz a 

szegedi csapat, mert a csapat nem állhat ugy ki 

a játékra, ahogyan kellene, a jelek legalább is 

ezt mutatják. A SzAK már vasárnap, a Pereces el-

len is Földest és Albert nélkül volt kénytelen 

kiállani, az FTC ellen pedig, hir szerint, komolyabb 

csapatösszeállítást gondok vannak. A SzAK min-

denképen eleget szeretne tenni játékkölclezettség*-* 

nek, azt azonban nem lehet tőle kívánni, hogyf 

négy-öt ember előnyt adjon / az FTC-nek, amely 

amúgy is favoritja a mérkőzésnek. A vezetőség 

szeretné, ha a szövetség ezúttal felmentené csapa-

tát a já'ék alól és ebben az irányban meg is teszt 

a szükséges lépéseket, ha a játékosok ügyében nemj 

történd: fordulat. 

A Sz\K mindenesetre szorgalmasan készülődik,! 

csütörtökön délután 3 órai kezdettel kétkapus já-

tékot rendez az ujszeyedi sporttelepen. A trá* 

ningről előreláthatóan több futballista hiányozni 

fog-
—OOO— 

A z amatőrök vasárnapja 
Az amatőröknél vasárnap ismét teljes fordu-

lót bonyolítanak le és egy-két érdekes és meg-

lepetést ígérő mérkőzés kerül eldöntésre. A hat 

clsöo z ályu mérkőzés közül Szegeden mindössze 

kettőt bonyolítanak lc; a Vasutas—HTVE és ; 2 

UTC—Sylvánia találkozót. Az előbbit a Szeged 

FC—Újpest ligabajnoki meccs előtt rendezik meg 

Frankéi vezetésével, az utóbbit az UTC-pályán 

Faragó vezeti. , 

A KEAC vasárnap Makón vendégszerepel és já-

téka elé nagy érdeklődéssel tekintenek. A MAK 

elleni meccsét a szentesi Lupták vezeti. 

Az SzTK Kiskunfélegyházára rándu! át vasárnap; 

a KTK ellen játszik Horváth Zoltán bíráskodásával. 

Grulích vezeti a szentesi Sr. Máv.—MTK mér-

kőzést, Kern a kecskeméti KAC—SzTE meccset. 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések. Szeged: 
HASE—Rákóczi, játékvezető Dobóczky, Móravá-
ros—KPLE, játékvezető dr. Magyar M., Pick SC— 
MTK I I , játékvezető Schmödl, SzFIE—SzATE, 
játékvezető: Piszár, Postás—MLE, játékvezető 
Huszár, Vasutas II.—HTVE II., játékvezető: 
Gaál, Makó: MAK 1I.-KEAC 1I-, játékvezető 
Benedek. Kistelek: KiTE—STC, játékvezető: Jó-
dal. — Szövetségi dijmeccsek. Szeged: Móriváros 
II—Zrinyi-KAC II., játékvezető Liliom, UTC IL 
—Sylvánia I I , játékvezető dr. Fehér. Szőreg: Rá-
kóczi II—SzATE II., játékvezető Patakv I. — 
Ifjúsági bajnokság. Szeged: SzFIE—SzATE, já-
tékvezető Farkas, SzTK—SzAK, játékvezető: Pa-
tak, Vasutas—Móraváros, játékvezető Barcs, l'TC 
—Postás, játékvezető Lintncr. 
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A KEAC éremkiosztó estélje. Szerdán este 
nagy számban jöttek össze ti Baross-étteremben 
levő klubhelyiségben az egyetemi csapat tagjai, 
Ilivel és futballistái, bogy jelen lehessenek an-
nál uz aktusnál, amely két év lelkes és megérde-
melt munkájának gyümölcsét, az amatőröknek 
örök értéket jelentő érmeket kiosztják. Ott volt 
a banketten mindenki, aki szereli az egyetemi 
klühot, a helyiségei megtöltötte az ünneplök és 
az ünnepellek tömege. Az. ércmkloszlásról dr. Ko-
gulovviiv. Károly egyetemi tanár, i klub társelnö-
ke betegsége miatt dr. Szcntpétori Zsigmond, 
egyetemi tanár, nz egyetemi egészségügyi intézet 
vezetője másirányu elfoglaltsága miatt Kimcn-
teite magát. Olt volt az estélyen a klub vezetői 
mellett dr. S c h m i d t Henrik, a KEAC örökös 
lanárelnöke. A vacsora után C. ö n c z y Pál, a 
futballszakosztály elnöke üdvözölte a megjelente-
ket, majd felkérte dr. Schmidt Henriket, liogv n já-
tékosoknak adja át jól kiérdemelt jutalmukat. 
Ezután egymásután járultak a professzor elé a 
KEAC futballistái és dr. Schmidt Henriknek 
mindegyikhez volt néhány közvetlen, kedves sza-
va. A játékosok most kapták meg a két év ylötti 
alosztály! második helyért és a szövetségi díj 
győzelméért, valamint a legutóbbi főiskolai baj-
nokságért és a szövetségi győzelemért járó érme-
ket. A bankett közönsége lelkesen megéljenezte a 
játékosokat és annak a reményüknek adtak kifeje-
zést. hogy az idén végre ismét bajnokságot nyer 
a déli kerületben az egyetemi csapat. Ezután dr. 
G i d ó f a l v y Tál, a DLASz elnöke mondott üd-
vöz.lü beszédet. A vacsora után a legjobb hangu-
latban a késő éjszakai órákig maradt együtt a 
közönség. 

Felbontották Somogyinak a Szeged FC-hez 
Ksóló szerződését. A szezon elején történt — mint 
ismeretes —, hogy nz egyik tréningincccsen né-
zeteltérése támadt S o m o g y i Kálmán és a klub 
vezetői közölt, a tréner-játékos niegncmengedelt 
módon viselkedett a funkcionáriussal. A Szeged 
FC az ügyet egycsbiró elé vitte, előzőleg azonban 
közös megegyezéses szerződésbontásban meg-
egyezett i futballistával. Az ügyet niost tárgyal-
ta az, egycsbiró cs Somogyinak a Szeged FC-hez 
szóló szerződé-ét. felbontotta. A felbontás a ko-
rábbi megegyezés alapján kölcsönös megállapo-
dással történt. 

RÁDIÓ 
C s i i i ö r i ö k , o k f ó b e r Z O 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
6.15: Torna. 7.20: fiirend. 10: llirek. 12: Déli ha-
rangszó, időjárásjclentés. 12.40: Hirek. 1320: Idő-
jelzés, időjárásjelcntés 14.40: Hirek, étrend, élei. 
ruiszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjclentés. 

BUDAPEST L 

6.45: Torna, utána Hanglemezek. 7.20: Étrend, 
közlemények. 10: llirek. 10.20: Ahol a francia bu-
Za terem. (Felolvasás.) 10.15: A tanfolyami to-
vábbképzés fontossága uz építőiparban. (Felolva-
-as.) 11.10: Nemzetközi vizjelzüszolgálat. 12: l)é!i 
harangszó. Himnusz. Utána Időjárásjclentés. 12.05: 
Zongora és gordonka zongora kísérel tel. Közben 
t_'.:tU: llirek. 12.20: Időjelzés ,időjárás- és vizái-
Iá sjclentés. 13.30: Cigányzenekar. 11.35: llirek. 11.50: 
A rádió műsorának ismertetése. 15: Arfolyambi-
rek, piaci árak, élelmiszrárak. 16.15: (isz.i magyar 
asztal. (Előadás.) 16.15: Időjelzés, időjárásjclen-
tés. 17: Berthc de 5 igier régi francia és svájci 
dalokat énekel a magyar-svájci müvészesere ke-
retében. 17.30: Mcdvcvadászut. (Felolvasás.) 18: 
A rádió szalonzenekara. 19: Növényegészségügyi 
időszerű lanáesadó. (Előadás.) 19.15: Hirek szlo-
vák és ruszin nyelven. 19.30: Hirek. 19.10: Cigány-
zenekar tárogatószámokkal. 20.30: Alpesi vihar. 
Rádiódráma 1 felv. irtán a kb. 21.10: llirek, idöj.i-
i ásjelentés. 21.35: Operaházi zenekar. 22.30: Ili-
tek. piaei árak. élelmiszerárak 16.15: öszi magyar 
n budapesti német birodalmi iskola tanárának 
németnyelvű előadása. 23: Hirek német és olasz 
ét elv en. 23.10: Közvetítés a Nevvv'ork-kávébázból. 
<103: Hirek külföldi magyarok számára. 

BUDAPEST IT. 

18.30-tól 18:55-ig. Angol nyelvoktatás. 10-től 
19.25-ig Tánelcinczck. 19.30-tól 19.55-ig: Egy Han-
za-kereskedö utja a XIV. században. (Előadás.) 
20 órától 20.20-ig: llirek, lóverseny eredmények. 
•2d.3(Mó| 21.35-ig: Operettrészielek. 21.10: Időjárás-
jelentés. 

KÜLFÖLD. 

Bécs. 21.00: Dalos-zenés vidám est. 22 30: 
Olimpiai ünnepi zene. — Belgrád. 18.00: 11a-
váji négyes. 20.30: Szimfonikus hangverseny. 

- Berlin. 18.00: Stibitz: Balett. — Bukarest. 
20.15: Filharmonikusok. — Dcutschlandsendcr. 
11.30: Tarka lemezek. 23.00: Angol zene. — 
Hamburg. 22.20: Alsószász zenekar. — Köln. 
22.15—24.00: Dalos-zenés est. — London Ré-
giónál. 19.00: Szalonzene. 24.30: Részletek 
Puccini: Turandot és Verdi: Attila és a lom-
bardiaiak cimü operájából. — Milánó. 2100: 
Szinntü. — Radio Paris 17.00: Mozart: Jupi-
ter' szimfónia. — Róma. 21.00: Wagner, Trts-
tan és Izolda, 3 felv. opera. — Varsó. 11.25: 
Olasz dalok. 

MINDEN 
rw 

T Ő Z S D É D É N 
k a p h a t 40 f i l l é r e s 

apróhirdetési levelező apot, 

amellyel b e k ü l d h e t egy 

1 i z s z a v a s apróhirdetést 
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Budapesti értéktőzsde zárlat. Nyugodt hangu-
latban, csendes üzlet jellemezte a mai tőzsdét. Az 
első árfolyamok tegnaphoz viszonyítva kevés vál-
tozást tüntetnek fel. Nemsokkal nyitás után a 
kontremin fedező vásárlásai nyomán- a vételi ér-
deklődés megcsappant és a részvények emelkedő 
árakon cseréltek gazdát. A tőzsdeidő későbbi fo-
lyamán az irányzat egyenetlenné vált. Fgycs rész-
vényekben nyereségbiztosi tó eladások következ-
tében gyengébb árak kerültek felszínre. A tőzs-
<lc nyugodt hangulatban, csekély árváltozásokkal 
zárt. Nemzeti Bank 104, MAK 336, Ganz*23 65, Iz-
zó 141. Szegedi kenderfonógyár —. 

Zürichi devizazárlat. Páris 11.74 egynegyed, 
London 20 98. Newyork 410 12. Brüsszel 74.45. Mi-
lánó 23.15, Amszterdam 239.02, Prága 15.15. Ber-
lin 170.37. Szófia 5.40. Varsó 8202. Belgrád 10, 
Athén 3.05, Bukarest 3.25. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfo-
lyamai. Angol font To.15--lC.35., belga 57.40-58.00, 
eseti korona 5.50-10.00, dán kor. 72.00—72.80. dinár 
7.15—7.70, dollár 33910 313.10. francia fr. 900— 
9 20, kanadai dollár 332.00—337.00. hollandi forint 
184.85—186.85. lengyel zJotv 60.00—61.40. deu 3.00-
3 45, leva 300-3.60. lira 16 90—17.90 (500 és 1090 

lírás bankjegyek kivételével), német márka , 
norvég korona 8105 81.95, svéd kor. 83.15—81.05, 
svájci frank 70.95—77.85. 

Budapesti terménytőzsde zárlat• A készáru pia-
con a malmok élénkebb érdeklődése következté-
ben jól tartott volt a biiza irányzata cs ára 5 
fillérrel emelkedelt. A rozs tartott, változatlan. 
A határidős üzletben rendkívül csekély forgalom 
mellett az irányzat tartott volt, az árak a teg-
napihoz képest változatlanok maradtak. Rozs 
márciusra 16.16—16.48, tengeri májusra 15.35— 
15,36. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése. 
Buza tiszavidéki 77 kg-os 20 45—20.60. 78 kg-os 
2065—20.80, 79 kg-os 20.85-21.00. 80 kg-os 2o.95 
21 10, felsőliszai, dunnntuli, dnnatiszai 77 kg-os 
20 15-20.55, 78 kg-os 20 65—20.75. 79 kg-os 20.95-
—20.95, 80 kg-os 20 05-2105. Rozs pestvidéki 15 25 
—15.35. takarmányárpa T. 18.30—18.50, sörárpa 1 
21.00 -21.75, zab I. 18 90-19.10, tengeri 17.70-
17.85. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza jól tar-
tolt. Bir. 6! hétnyolcad 05, máj 66 háromnyol-
cad—fél, jul 65.75. Tengeri jól tartott. Dec. 44 öt-
nyolcad, máj. 48. jul. 49.25. Rozs jól tartott. Dec. 
42 ötnyolcad, máj. 43 hétnyolcad. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSF.F. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmrgyarország 
Hirlap- és Nyomdavfiltalat Rt.-nál. Szeged. 
Felelős nyomdavezető: KLEIN SÁNDOR 

B o r , r u m , l i k ő r , 
k o n y a k s z e s z á r u 

legolcsóbb 

Schwarczndl, 
Dugonics tér 3. 

Tűzharcos bajtár-
saknak kihordásnál 
az előirt árakhói 
5% kedvezmény. 

Lépcsőházi különbé já-
ratú bútorozott uccui 
szoba kiadó Oroszlán-
ucca 3. sz. 

Megbízható fiatal asz-
szony üzletbe kiszolgál-
ni, vagy esetleg magá-
noshoz is háztartás ve-
zetését vállalja. Cím: 
Bécsi-körut 26, Szabóué 

A! 
Használjon távolra és 
közelre 1 szemüveget 
..Bifokálist". Olcsón és 
jól Okuláriuin Kcllncr-
től, Kárász u. 3. 

Alig használt rövid kc-
rcszthuros Stingl zon-
gora jutányos áron el-
adó Vadász u. 4a, 11.5. 

Szép bútorozott szoba Olcsó LIBAHÚS és HÁJ 
fürdőszobával keresz- : zsirbaöntést vállalok, 
lény családnál kiadó. Feuerné, Valéria tér 15. 
Somogyi u. 11, II. e. 8. 

Hl] 

KLAUZÁL TÉR 3 EZ. 
I I emelet 

ÖTSZOBAS HALLOS 
LAKAS KIADÓ. 

Egy 
kás, 
kiadó 

szoba konyhás la-
viz, villany bent, 

Belvárosban, 
Vidra u. 3, Ligeti-ház. 

Keresek egy, vagy 2 
szobás, komfortos la-
kást. esetleg cserébe 3 
szobásért. Jelige: Pon-
tos fizető. 

2 szoba, előszobás eme-
leti lakás kiadó novem-
ber l-re' Veresács u. 10. 

Uáodordási 
Bejárónő 7—12-ig felvé-
telik Széchenyi-tér 3, I. 
4. ajtó. 

Mindenes bejárónő fel-
vételik Tis?a Lajos-
körut 34, Cukrászda. 

Bejárónő jó bizonyít-
vánnyal. Jelentkezzen 
Valéria-tér 10," 2. lép-
cső, H, 7. 

Bejárónőt délelőtti 
érákra felveszek Szé-
chenyi-tér 9, I. cm. 4. 

FR^FITTII^ IFIR^LTTT MTÍ 

55223225^ 
ÜZLETI ÉLETET 

szerelő kereskedelmi 
ércltségivel rendelkező 
keresztény fiatalember 
nagyválldlatnál elhe-
lyezést nyerhet. Aján-
latok „Szorgalmas" je-
ligérc n kiadóba. 
Egy erős fiul kifutónak 
felveszek. Trcbitsch-
síilödé. Uj-tér 2 

BENZINKÚT 
KEZELÖT 

felveszek. Markovies, 
Ti,sza Lajos-körut 44. 

ÉJSZAKAI 
KÜLDÖNCÖT 

saját kerékpárral 
AZONNAL FELVESZ 

a kiadóhivatal. Aradi-
ueea 8. 

Kifutó leányokat, vagy 
fiukat állandó alkalma-
zásra felveszünk. Uri-
d ivat kereskedés, Klau-
zál-tér 9. 

/ ' / / 

OLCSÓ 1IÁZAK: 
Mars téren emeletes 
ház nagy forgalmú koc.s 
mával (csak borio-
gvasztás havi 1000 I.), 
három üzlet, öt la-
kás n a g y r é s z t 
évekig adómentes, —» 
nagyjövedelmű, igy pár 
év után ingyenbe lesz, 
vételhez elég 9000 P. 
Kübekiázán 3.200 nni, 
gyümölcsös, négyszobás 
lakással, külön cseléd-
lakás betonistálló, vé-
telhez 1000 P. Túndér-
uc&bnn kéttelkes sarok' 
ház husz százalékos jö-
vedelemmel, vételhez 
1.000 P. Simon Zálog-
ház, Oroszlán ucca. ö t 
pengőt kap gramon-
ként színaranyra, 
hasonló nagy köl-
csönt mindenre, bár-
hollevő zálogtárgyát 

igv felemelem SIMON 
Zálogház, Oroszlán uc-
ca. 

Ilóbiárthasa u. 25. szám 
alatti ház szabadkéz-
ből eladó. 

Megvételre kisebb házat 
köves ucca előnyben, 
keresek. „Komoly ve-
vő" jelige a kiadóba. 

Francia, angol, német, 
vagy olasz nyelvekhez 

URI LEÁNYOK. 
úrhölgyek két hónapi 
nyelvkurzusainkon mint 
nyelvtanitónők díjmen-
tesen kiképeztetnek és 
azonnal alkalmazást —i 
nyernek. Részletes aján-
latok (vnlaszbélyeggel)' 
Budapest, Teréz köru£ 
18, UT. 1. Unuvers cím-
re küldendők. Kezdők 
is felvétetnek 6 hóna-
pos díjmentes kurzusra, 

Nagyon csinos, intelli-
gens" 18—25 éves szóra-
kozó társnőt keres kö-
zéptermetű harmincas 
tisztviselő. Kimcritő le-
velet „Télen-nyáron" je* 
ligérc. 

Előkelő pozíciójú és 
gondolkodású ur isme-
retségét keresi harmin-
cas „Királynő". 


