Csütörtök, 1938. nov. 17.
A püspöki szózat
M e g most Is azoknak a szavaknak Katása
alatt vagyunk, melyeknek elmondásával a
megyéspüspök ur, mint a
törvényhatósági
bizottság tagja, a várost és a törvényhatóságot megtisztelte s megadta fényét a történelmi alkalmon felül a városi közgyűlés diszülcscnck.
A püspök ur valóban emelkedett szellemű
szavakkal méltatta ennek a nemzeti ünnepnek jelentőségét s azoknak érdemeit, akik a
nemzetet ehhez, a szavakkal ki nem fejezhetően nagy örömhöz hozzásegítették. S ha
valamit ki lehetne emelni a püspök ur beszédéből s h a valamit kapcsolatba lehetne
hozni nemcsak az ü n n e p jelentőségével, hanem az ünnep tanulságával is, azok az intelmek azok, melyeket a nagytekintélyű szór o k a nemzet lelki egységéről, az egy célnak és egy akaratnak szükségességéről
s
minden pártellentét és minden viszálykodás
leszerelésének nemzeti parancsáról vésett a
szívekbe.
Ez a nemzet, — mondotta a megyéspüspök ur — még sok ilyen ünnepet akar s ez
e nemzet — igyekszünk folytatni a nemes
szavakat — csak azt tarthatja a maga számára parancsnak, azt a módszert,
eljárást
követheti annak a meggyőződésnek, politikai rendszernek, uralmi
berendezkedésnek
szolgálatába állhat csupán, amelyik őt ebben a törekvésében támogatni fogja. Ha ez
a társadalom frakciókra bomlik s ha minden
frakció nem az örök nemzet örök céljait, hanem a maga érvényesülésének erdekeit nézi, akkor gvőzedelmeskedhetik az erősebb,
vakmerőbb, vagy a szervezkedéshez jobban
értő c s o p o r t , de nem győzedelmeskedhetik maga a n e m z e t . Ez a nemzet folytatni akarja azt a harcot, amelynek Komál o m , Érsekújvár, Léva, Kassa, Ungvár és
Munkács csak gvőzcdelmes
ütközetei voltak, de nem jelentik a harc végét s az elért
eredményben való belenyugvást.
Á m , ha
folytatjuk a harcot, erre a harcra kell készülődnünk is. A z a harc eredményének kockáztatása nélkül nem ismétlődhetik meg újra, hogy a fronton álló katonaság szavazzon
államforma é.s társadalmi rendszer felett. M a
— mindnváian ezen a fronton állunk s amikor a velünk szembenálló arcvonalra kell áldozni minden figyelmet, elszántságot, önfeláldozást cs hősieséget, akkor nem vitatkozhatunk egymással, hogv milyen jelvény
alatt s milyen szög alatt fordulva jobbra érhet íük el a további eredményeket.
Ha van bennünk harci kedv, ha van bennünk áldozatos munkakészség. Ka van bennünk töretlen bátorság, ne az
egymás
e l l e n folytatott harcban keressük erényeink számára hadszinteret. Minden pártellentét fontossága megszűnik a nemzet parancsoló nagv erdekei mellett. Amikor történelmet csinálunk, amikor az
örökkévalóság
számára akarunk dolgozni, akkor belpolitikai
villongások nem marcangolhatják a nemzet
erőit. Voltak idők, melyek az apagyilkosoknak is közkegyelmet követeltek, olyan megbecsült volt minden kar és minden erő. S
most nem tudnánk megbocsátani
azoknak,
akik más uton akarták szolgálni, másirányu
áldozatkészséggél akarták
előbbrevinni
a
n e m z e t nagy érdekeit? r>->litikai ideálok
széttörhetik a nemzet lelkének
cgvscgét,
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amikor e g y e t l e n p o l i t i k a i i d e á l lehet mindannyiunk számára a
magyar
j ö v ő s a régi haza felejthetetlen képe? A
belső küzdelmek ideje eljöhet még, ha nem
lesz már kötelességünk a régi
határokkal
szemben s ha befejeztük az uj honfoglalásnak újra egy ezredévre szóló munkáját.
Ez a nemzet dolgozni akar, ez a nemzet
ölni akar, a nemzet minden h ü fia teljesíteni akarja polgári kötelességét, — n e e g y m á s o n él e s i t s ü k a fegyvereinket s ne
egymás testén, magyar testeken, próbáljuk
ki fegyvereink erejét. Elég volt már a nyugtalanságokból, melyek akadályai
voltak
a
termékeny és termékenyítő munkának, elég
volt már a feszültségből, ami megölt minden
vállalkozási kedvet s lelohasztott
minden
munkakészséget, elég volt már a világnézeti
küzdelmekből, hiszen senki nem akar mást,
mint a keresztény erkölcsök uralmát s az
államélet minden terén becsületes, őszinte
és hajlithatatlan nemzeti érzésnek érvénycsülését. A z alapelvekben kell, hogy
meg
tudjunk egvezni s lehet-e magyar
ember
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közéleti munkájának
más
fundamentuma,
mint az ezeréves alkotmány?
Kísérletezni
ezzel az országgal senkinek sem szabad. Abban az erőben, amelyik ezer éven keresztül
védte ezt nz országot s minden megpróbáltatás idején megujuló, felfrissítő erőforrása
volt, a z a l k o t m á n y b a n c s a l k o t m á n y o s s á g b a n kételkedni nem lehet. Mindenki kockáztathatja azt, ami az övé, de a
nemzet életét nem kockáztathatja senki ködös elméletek kipróbálásával. A m i egynek
orvosság, az másnak lehet méreg, — senki
nem akárhatja vállalni Carthago romjai felett siránkozó Márius szerejoct.
A z uj kormány jelentse a belső harcok
végét s jelentse a nyugalomnak helyreállását, jelentse minden hasznos erő összefogását, jelentse azt a belső békét, ami mellőzhetetlen előfeltétele a külső harcok sikerének. Aki a belső győzelmet többre becsüli a
— kassai ut diadalmas folytatásánál, csak az
mondhat mást, mint amit a püspöki szavak
hirdettek a városnak ezen a gyönyörű ünnepén.

Az uj Imrédy-kormány
szerdán éjszaka megtárgyalta
a legsürgősebb teendőket

A iövő hát elején mutatkozik be a kormány a képviselőházban - Hirek Surány-Unger Tivadar szegedi professzor
és Bonczos Miklós szentesi főispán államtitkári kinevezéséről
Budapest, november 16. Kedden
délelőtt
tették le u hivatali esküt a második Imrédykormány tagjai. A z eskütéíeli szertartás után
H o r t h y Miklós kormásyzó ur őfőméltósága
a hivatalba lépő minisztereket egyenkint magánkihallgatáson fogadta. Először I m r é d y
Béla miniszterelnök jelent meg a kormányzó
előtt, majd a miniszterek.
A főméltóságu urnái történt magánkihallgatás után a kormány tagjai minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanács egész rövid
ideig tartott és kizárólag formális jellegű
volt. Elkészítették az uj kormány megalakulásáról és oz eskütételről szóló jegyzőkönyvet.
A z elterjedt hirek szerint
a Héten m é g nem kerül sor a parlament összehívására.
Minden jel arra mutat, hogy a Ház legközelebbi ülését a jövő hét első felében tartja
meg és ezen az ülésen kerül majd sor a második Imrédy-kormány bmutatkozására. Ekkor imrédy miniszterelnök részletes programot ad.
Rövidesen sor kerül
az uj politikai államtitkárok .
kinevezésére. Megcáfolták
M a r t o n Béla
iparügyi államtitkárságáról szóló híreket. Ezzel szemben elintézettnek tekintik Bonczos
Miklós csongrádi főispán belügyi,
Szilnssy
László felvidéki kénviselő
földművelésügyi

és Surányi-Unger Tivadar szegedi egyetemi
tanár iparügyi államtitkárságét.
•

Éjszakai minisztertanács
Budapest, november 16. Éjfcl után fél 2
órakor telefonálják: A kormány tagjai szerda esle fél 7 órakor minisztertanácsra ültek
össze a legsürgősebb kormányzati ügyek leletárgyaiáséra. A minisztertanács a kora hajnali órákban incg tart.

Az u j honvédelmi miniszter
hivatalában
Vitéz nagylaki Rútz Jcnö szolgálatonkivüli gyalogsági tábornok, távozó honvédelmi
minit a'.vr
szerdán délelőtt meleg szavakkal búcsúzott cl a
honvédelmi minisztérium csoportfőnökeitől és osztályvezetőitől. Vitéz dalnokíalvi Bartha Károly táborszernagy, uj honvédelmi miniszter ugyancsak:
szerdán vette át hivatalát. A honvédelmi minisztérium vezető tiszIjeit és tisztviselőit csütörtökön
fogadja.

„ K é l dolgot n e u lilr a m a g y a r :
a z igazságtalanságot és a szolgaságoi"
Az igazságügyminisztérium tisztviselői szerdán
délelőtt búcsúztak Mikecz ödöa volt igazságügyminisztertől. Berczr'.ly Jenő titkos tanácsos, igazságügyi államtitkár hosszabb he zédben foglalkozott azokkal a törvényalkotásokkal, amelyeket a •
miniszter képviselt. Mikhez ; ödön megköszönte a
támogatást, amelyben réinesiicitck. Munkatársainak "
körzönl.cli, hogy most igaz be'?>j m'ynyiigrúsial
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hagyhatja cl az igazságügyminisztérium éoülctét.
Ugy érzi, mcjfe c'.t feladatainak.
— Nincs ta'án nép — mondotta ezután Mikccz
— , amc'ybcn o'yan növel élit -le a szabad igazság
szc etetc, mint a magyar népben. Mi tudjuk tűrni
a csapé okat, a sicnvcdést, kát do'got azonban nem
tudunk tűrni: a: igcz'dgPHansúgot és a szolfjasáqct.
ősi a'kotmányunk Ic'ke lényegében c két fogalom
c!l«nl tiltakozás, maga nz alkotmány — vedelem
c'lcnük. Ez a lélek cl az igazságügyminiszteriumban ós abban a hatalmas szervezetben, amelyet a
magyar igaztógízo'gáltatás birái és ügyészei jelentenek. Büszke vagyok arrn, hogy ezt a le ket én is
e.-ősiteni tudtam.
Ta'nddt Nagy Andrást, az uj mini-z'tert csü(b tökön dé o ött üdvözlik ez igazságügyminisztériumban.
Az uj minisz'.e.-ek: Kunder Antal, az Iparügyi
miniszter, gróf Teleki Mihály, az uj földmüvelésügyi miniszter és Barllia Károly, az uj honvédelmi
miniszter ugyancrak holnaD délelőtt íoradják a
tisztvire'ők ünneplését.
Ja oss Vndor, aki mint tárcraé'kü'i miniszter a

felvidéki ügyeket fogja irányítani, a volt osztrák
kövotseg Akadémia-uccai palotájában rendezkedik
be, munkáját ugyancsak ho'n3p kezdi meg, első
feladata a Felvidék köiigtzjatásának, valamint
egyéb problémáinak az anyaországba való bekapcsolára.

Oiasz vélemény az uj kormányról
Róma, november 16. A Corrlera deili Sera a
kormányálalakulásban a bc'poiitikai helyzet tieztu'ását látja. Tasnádi Nagy András részvétele a
kormányban azt mutatja — irja a lap — , hogy Imrédy Bc'a miniszterelnök teljesen birja a nerrrü
bizalmát, amit egyébként a keddi pártértekezlet
is igazolt. Az a körülmény, hogy Kánya külügyminiszter megmaradt a kormányban, Magyarország
küJpo Bikájának folytonosságát biztosítja. A tudósító részletesen ismerteti Imrédy miniszterelnöknek
a pártértekezletcn tett kijelentéseit, kiemelve azt
a részét, amely Magyarországnak a Róma—Berlin
tengellyel és Lengyelországgal való együttműködéséről szól.

Fegyveres felkelés
a Ruszinföldön
Ung'd'-, november 16. A tetőfokára hágott a
ruszin lakos-ág elkeseredése. A Ruszlnfö'd valamennyi vá órának és köz-égécek fogház í és fogdája te'c i*an poitlk i foglyokká', akikat a eseh
rémuralom a legkörmönfontabb és lcgválogagatottabb kin-tó okkal gyö ör. Az elfogottakat valósággal
középkori kinz les. közökkel
kén"Szerilik hamis vallomásra.
Hiába viselkedik te.-rorlsztiku$3n a cseh rémura'om a forrongás c'nyomésával szemben. A lakosság egymásután lázad fel a falvakban és most
már fegyverrel a kezében áll stemben a cseh
katonák Ica'. \ hegyekbe menekülők valósággal ge-

rillaharcot vívnak a katonákkal. A rendelkezésre
álló karhatalom tem az ellenállás leverőiére, sem
pedig az idearamiott közhivatalnokok ezreinek a
védc'mét biztosító szolgá'atra nem elegendők. A
rc.ndőrtisztvisc'ők csak éjszaka merészelik kiráncigálni a gyanúsítottakat és ezután vé^z'k cl a Iegemfccrteter.ebb módon a kihallgatásokat. A lakosság a fegyveres karhatalomtól sem hátrál viszsza és r.cm hajlandó egyetlenegy ujabb cseh hivatalnok bC3zá'.'áso!ását sem megengedni. Azzal
fenyegetőznek, hogy annak, aki ujabb bcrzillásolácokat tűr, fc'gyújt fák a házát.

A Zaricson á l l o m á s o z ó tüzérüteg
megtagadta oz engedelmességet és m e g i n d u l t Ungvár felé. K ö z b e n az egyik gyalogezred útját
állta a Magyarország felé v o n u l ó
tüzérségnek. Véres harc utón m e g a k a d á l y o z t á k , h o g y
folytassák útjukat a m a g y a r határ felé.
A cseh uralom most u g y akarja megtörni
Jt ruszin népet, h o g y lelki vezetőit, a papokat és a tanítókat b e b ö r t ö n ö z i . A z élelmiszerh i á n y kétségbeejtő helyzetbe sodorja a
lakosságot. P r á g á b ó l e g y á l t a l á b a n
n e m gondoskodnak a R u s z i n f ö l d élelmezéséről és h a
érkezik is egy-egy élelmiszersznllilmány
az
ország belsejéből, akkor azt elsősorban
a
cseh katonaság és csendőrök, v a g y pedig az
ukrán és cseh hivatalnokok kapják. A csonka
Kárpátalja ruszin, m a g y a r lakossága a legn a g y o b b a g g o d a l o m m a l néz a közelgő tél elé.

Ward
a

Price
cihRe
Pussciniöláröl

London, no-.e.nter 16. A La y Maiban Ward
Prioc a Rurzinfö d kérdéteve! fo;la!kozv.t rr.sgália-

pitja, hogy ez a fö'd, amelynek folyói Magyarország f c é vezrtnek, hegyei erdőkkel vannak boritva és amelyen félmillió ruszin és 100 cz:r magyar él, egy évezreden át magyar uralom alatt állott. A ruszinok kétségbeasetten követelik, hogy
engedjék meg nekik, hogy népszavazás utján nyilváníthassák akaratukat és jövendőjükről dönthesscn rk.

A Puszinföldön
győzedelmeskedni
asz önrendelkezési

is

kell
jognak

V'a só, november 16. Az Express Poranny vezércikkéten a ruszinkérdcssel foglalkoz'k. Azt irja,
hogy a népek önrendelkezési jogelvének győzedelmeskedni kell ebben az esetben is, éppen ugy, mint
gyözcde'mcskcdclt más alkalommal is. Miért nem
lehet megérteni a cseheknek, hogy maguknak kell
határaik vég'egcs meg,rögzítésére törekedniök, ami
nélkül nem lehet szó nemzetközi szavatolásról. A
cseheknek meg kell érlcniők, hogy semmire sem
számithalnak, ha arra a balga álláspontra helyezkednek, hogy a Ruszinföldet földrajzi adottság
je'zöjével, a lakosság akarata ellenére megtartják.
Ncni számíthatnak a nyugati hata'makra
sem,
amelyek 1920-ban megígérték, hogy tiszteletben
la tják a ruszin nép akaratát.
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Fodrászcikkek
egyetlen utalványt is beváltottak volna. Oly nagy
az élelmiszerhiány, hogy román megszállott területről 4 tehergépkocsin tengerit szállítottak a katonaság szükségleteinek pillanatnyi kielégítésére,
Az élolmiszerdrágaságra jellemző, hogy a csehszlovák területen egy ki'ógram kenyér ara 8 csehkorona, egy liter tej 6 csehkorona és a tojás ára
•/ cíchkorona, dc alig lehet kapni. A ruszin lakosság
nyíltan emlegeti, hogy cz az állapot nem tarthat
igy tovább, rövidesen döntő fordu'a'nik k V. bekövetkeznie.

OnrendelUexést
a
Sscpességnck
Kassa, november 16. Dr. Pcycr Ervin orvos és
Moór Gedeon evangélikus segcdle'kc. z hir api felhívással fordult a szepesscgickhiz,
akik közül
mintegy ötszázan jelentkeztek és vettek reszt a
Kassán tartott értekezleten, amelyen cT.stárrz ák,
hogy követelik a Szcpisségneli az önrendelkezés
jogát,

A
HUnka-gárda
féktelen
terrorja

Tömeges letartóztatások, véres harcok
U n g v á r , n o v e m b e r 16. A m e n n y i v e l boldog a b b é j n y u g a l m a s a b b m e d e r b e terelődött a
magyar Kárpátalja elete, annyira elszomorító
hírek érkeznek a eseh uralom alatt
maradt
csonka Kárpátaljáról. A eseh csendőrök ebi e n ez országrészben elviselhetetlenné teszik
az eletet. A
csehek m o s t m i n d e n d ü h ü k e t
azokon az embereken töltik ki, akik aláírták
a Csehszlovákiától v a l ó elszakadást követelő
ivokr-t, illetve akik ilyen aláírást gyűjtöttek.
A z aláírókat letartóztatják, b ö r t ö n b e
vetik,
közülük sokat ismeretlen helyre szállítanak.
A kihallgatások során a cseh csendőrök n e m
ismernek s e m m i kiméletességet és a szovjet
módszereit nikalmnzzák.
A
m e n e k ü l ő k elm o n d j á k , h o g y számtalan esetben a foglvok
testét ecetes vízzel öntik le és ugy ütlegelik,
sokaknak lábuk talpát tüzes vassal sütögetik.

Csü^r^'-

élelmiszerhiány
Kárpálalján

Kassa, november 16. A magyarlakta felvidéki tcrü'eleknek visszacsatolása után NagyszöHösrőt és
Eperjesről érkezett utasok elbeszélése
nyomán
megállapítható, hogy
komoly élelmiszerzrvarok
közé jutottak. Csehsz'ovákia elvesztette éléskamráját, aminek következtében ugrásszerűen emelkednek
az élelmiszerárak. Nagyszö'.lősön a csehszlovák csapatok összevonása után élelmezési có'okra lefoglalták • lakosság minden gabonakészletét. Elismervényt, illetve pénzre szóló utalványt adtak az elvitt gabonáért, de még ném történt mag, hogy |

Kassa, november 16. Eperjesi jc'c ités szerint a
Hlinka-gérdisták
önhatalmúlag
kezdeményeznek
akciókat. Megjelentek
Dobránszki János sóvári
plébános, volt magyarpárti képvi:c'ö lnká án és
megfenyegették, hogy amennyiben 48 ó.á.i belül
r,cm hagyja el a szlovák területet, élet- és vagyonbiztonságáért r.cm vállalnak felelősséget. A Hiinkagárdisták azonban még a 48 órát sem várták meg,
Dobránszkít át'.eiték a határon.
Hasonló módon léptek fel Hegedűs Istvánnal, az
eperjesi munkaközvetítő hivatal vezetőjével is, akit
azért, mert magyarnak vallotta magát, kitelték
d'láadbót.

flngoNamerikai-hollandfrancia akció a zsidókérdés megoldására
Hága, november 16. Hágában megalakították azt
a nemzetkézi tdreaszgof, amelynek cclja a zsidókmák a gyarmatokon va'ó elhelyezése. Erre a célra
már mintegy egymillió holland forint áll rendelkezésre. Ez a szervezet fogja felkarolni a középeurópai zsidccmigrációt.
Cohjns hollandi miniszterelnök kezdeményez/}
lépést telt hat európai kormánynál a zsidókérdés
megoldását célzó nemzetközi tárgyaiások megindítására. Az angolok már érintkezésbe léptek az
Egycjült Államok. Hollandia és Fianclaország kormányával.
Az angol zsidóság vezetői kiáltványt adtak ki,
amelyben felszólítják a közvéleményt, hogy felekezetre va'ó tekintet nélkül segítse a németországi
zsidóságot. Eddig 200 ezer zsidó számára tették
lehetővé a Németországból való kivándorlást.
Basc', november 16. A város cvangélikus-rcformátus egyházi tanácsa november 20-án valamennyi
temp'omáian gyűjtést rendez.

Az idő
A Szegedi Meteorologtai Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 7.2, a legalacsonyabb 0.1 fok
Celsius. A barométer adata nullfokra és
tengerszintre redukálva
reggel 771.5,
este 771.7 mni. A levegő páratartalma
reggel 100, délben 100 százalék. A szél
iránya északkeleti, erőssége 1—1.
A Mcteorologiai Iutézot jelenti este 1(J
érakor. I d ő j ó s 1 a < : Mérsékelt légáramlás, több helyen köd, néhány bely-'n,
tökent a Dunántiiion és a Felvidéken v é g
lehet kisebb eső, a hőmérséklet alig változik.

Csütörtök, 1958. november \7,

Parasztdráma a törvényszék előtt
Az asszony rólőíi az urára© a három hónapi fogházbüntetés hallatára hisztériás rohamot kapott és összeesett
(A Déhnagyarorszdg munkatársától.) Kü'önösi
hátterű paraszldrdma játszódott le március 24-én
egy vásárhelyi tanyán. Tárkány Szűcs Ferenc fiatal gazdálkodó és felesége, K. Sziics Rozál a dráma
t-zcreplői.
A jómódú fiatal gazda és felesége, aki ugyani a k módos gazdacsalád tagja, békés egyetértés-!
ben éltek tcglási tanyájukon. A márciusi napon a
férfi kukoricát darált a tanyaház ereszete alatt.
Az asszony az udvaron a baromfit etette, majd
odalépett férjéhez és belemarkolt a kukoricadarába,
hogy a tyúkoknak szórja. Férje erre egy darab
fával rávágott felesége kezére. Az asszony kikapta
a férfi kezéből a fadarabot cs most ö ütötte meg
vele férjét. Tárkányt elfogta a düh, rátámadt feleségére cs rövid heves dulakodás után ugy fellökte, hogy az asszong a küszöbön át bezuhant a
konyha kövezetére. A következő pillanatban felpattant, berontott a szobába, a sublótról
fc'kapta férje ötlövetű forgópisztolydt és
gyors egymásutánban két lövést adott
le férjérec
A lövések szerencsére nem talá'tak, az egyik
— amint Tárkány Szűcs később Vallotta — a füle
mellett süvített el.
Az ügyben a szegedi törvényszék Ungiáry-ienácsa szeptemberben tartott fötárgyalást. A szándékos emberölés bűntettével vádolt asszony azzal
védekezett, hogy

az ítélet hallatára hangos sikollyal elte ült a tárgyalóterem padlóján.
Fegyőrök vitték ki a folyosóra, ahol azután magához tért.
'
•
Később lecsillapodva visszavitték a terembe, az
Ítélet ellen fellebbezést jelentett be. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.

Adományok
a Magyar a magyarerí-akcióra
Ujabban a következő adományok érkeztek a
Magyar a magyarért akcióra:
Kispéter Lőrinc 10—, P. Reich Erzsi 25—,
Röszkci Gazdakör egész évi tagsági dija fejében
25.—, Kertész Sándor 20—, Szegedi Központi Társadalmi Kör 10.—, Szegedi Kereskedelmi Alkalmazottak egyesülete 10.—, dr. Márton Józsefné
6—, Szegedi Önkéntes Tűzoltó Testület 10.—,
Szegedi Tűzoltó Testületek Szövetsége 10.—, Hűtőház és clelmlszerszállitó rt. 50—, Klimm János 10— pengő.
*

Adományok a Horthy Miklós Nemzeti Repiilönlapra: Hűtőház és élelmiszerszállitó rt. 25— P.

tem akarta megö'nl férjét, hirtelen felindulásában ragadott fegyvert
és csak azért sütötte el, hogy megijessze férjét.
Ezzel szemben Tárkány Szűcs Sándor, a tanuként kihallgatott Borsi János béres és felesége azt
vallották, hogy az asszony ölni' akart, mert ezzel
a fo.kiáltással rohant be a pisztolyért a szabiiba:
.— Most rnegha'sz kutya!
Mindhárman egyértelmüleg vallották, hogy Tdrkánynó kétszer húzta meg a ravarzt, de a második lövés csütörtököt mondott.
A tegnapi folytatólagos főtárgyaláson Égető Jenőné és Finta Imre elmondották, hogy az eset
után kintiártak a téglás! tanyán és hallották,
amint Borsiék kijelentetek: most alkalmunk lesz
bosszút á'tni Tárkánynón.
Ezután az elnök ismertette az Igazságügyi Orvosi Tanács jelentését. Eszerint Tarkanyiié

tc'jcscn beszámítható, de nagymértékben
hisztériás.
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séért dicséret jár B a b i c z k y Ede taDárnak, az
„Ifjú Iparos" szerkesztőjének, aki sem időt, sem
fáradságot nem kiméivé dolgozik a magyar iparosifjuság érdekében.
A legközelebbi előadás 23-án este lesz. amikor
is B o z ó Gyula az iparosifjuság önművelődéséről,
dr. W a g n e r Richárd a Felvidékről tart előadást.
—oOo—

Lord Rothermere
40 ezer pengős adománya
Budapest, november 16. Egyes lapokban
megjelent az a hir, amely szerint lord R o t h e r m e r e budapesti
tartózkodása
alatt
Budapest fürdőváros fejlesztésére 10 ezer angol font adományt ígért — , annyiban felel
meg a valóságnak, hogy lord
Rothermere
ígéretet tett arra, hogy megfontolás tárgyává fogja tenni azokat az utakat és módokat,
amelyek Budapest fürdőváros
nagyobbnrányu propagandáját a külföldi országokban
lehetővé teszik. Amennyiben ebben az irányban bizonyos elgondolások a lord felfogásával egye/nek, ezeknek előbbrevitelére anyagi segi'ségét kilátásba helyezte.
Ezalkaiommal a lord felfogása szerint mindenkinek első kötelessége a Magyarországhoz csatolt ujabb területek ínségesein segíteni. Magyarországi tartózkodása idején loid
Rothermere 10 ezer pengőt ajánlott fel a
kormányzóné őfőméltósága
nyomorenyhitő
akciójára, 10 ezer pengőt lmrédy Béláné a
„Magyar a magyarért" cimü akciójára. Mosl
pedig kéri a kormányzóné őfőméltóságát és
lmrédy Bélánét, hogy további 1 0 — 1 0 ezer
pengőt fogadjanak el az általuk vezetett akció céljaira.

Sümegi Vilmos meghalt

„ H világnézet legyen
komoly tudománnyal
igazolható!"
Májtényi Bcla előadása az iparostanonciskola
előadássorozatában

(A Dclmagyarország munkatársától.) Szerdán
este az iparostanonciskolában tartották meg annak az előadássorozatnak első estjét, amelyet a
Ez az állapota azonban akaratának szabadságát
szegedi iparossúg részére rendeznek az iparostanem korlátozza teljesen.
nonciskolában. Az előadáson megjelent a város
Jámbory Lajos fegyverszakértő szírint a 6 mil- képviseletében dr. P á l f y György tanácsnok, az
liméteres pisztoly, amelyből Tárkányné a lövéseket
iskola tantestülele és az iparosmestcrck, segédek,
leadta, alkalmas emberölésre, golyója 15—20 lé- tanulók közül igen sokan. Az
előadássorozatot
pésről feltétlenül halálos. Kizártnak tartja, hogy
A n t a l Dénes, az iskola igazgatója nyitotta meg.
Megnyitójában kifejtette, hogy előadássorozatáTárkányné másodszor is lőtt volna, mert a revolnak célja, a magyar iparos látókörének bővítése,
verben maradt négy golyó épségben van.
műveltségének emelése, bogy ezek birtokában a
Dr. Richler Béla ügyész tartotta meg ezután
mai, folyton változó világnézet közepette megtavádbeszedét cs kérte a vádlott szigorú megbünlálja és megtartsa a helyes utat, amely keresztény
tetését.
és feltétlenül magyar. Köszöntötte nemcsak a jeDr. Markovics Iván védő rámutatott, hogy a
lenlevő, dc a távolmaradt iparosságot is és kérte
bizonyítási eljárás nem eredményezett megnyug- őket, hógy az előadásokat minél nagyobb számban
tató bizonyítékokat. Az eset után a férj és feleség látogassák.
még 8 napig együtt élt, csak a rokonok biztatáUtána M a j t é n y i Béla katolikus bitoktató
tására indította meg Tárkány a válópert. Hangsú- tartott gondolatokban gazdag, világos előadást
lyozta, hogy az asszony hirtelen dühkitörésében
„A magyar iparos világnézete" cinien.
Vázolta előadásában a világnézet mivoltát és
ragadott fegyvert és nem akarta megölni férjét.
annak jellegét. Követelményként állit ja fel, hogy
Kcrtc védence felmentését.
A törvényszék hosszas tanácskozás után kihir- a világnézet legyen komoly tudományossággal i(rázol ható. Csakis az a világnézet ér valamit, amely
dette Ítéletét. Az ítélet szándékos emberölés bün- számol ugy a testi, mint a lelki igényekkel.
tetto vádjának megváltoztatásával szándékos em— A ni3i szélsőséges iránvzitokban — folytatber ö és ki8éricténék véts-égcbcn mondta ki bű- ta —. mindenütt nagy egyoldalúsággal találkonösnek az asszonyt és
zunk. Legyen a világnézet igazságos, vagyis bűnhődjön a gonosz, de ne bűnhődjön igazságtalanul
az érdemes. Legyen a magvar iparos világnézete
hár omhónapi fogházbüntetést
izig-vérig magyar! Előadásában a keresztény nemszabott ki.
zeti világnézet rugalmasságát és életképességét
Tárkányné, aki már védője beszéde alatt sírás- vázolta minden szélsőséggel szemben.
ba kezdett, az ítélet kihirdetésekor rohamot kaA mindvégig tartalmas előadást megértéssel
Tott. maid
hallgatta a közönség. Az előadások megrendezé-

Budapest, november 16. Hetvennégyéves
korában szerdán délután megholt a régi magyar függetlenségi politikai világ és a magyar újságkiadás ismert szereplője: S ü m e g i Vilmos. Egészen fiatalon újságíró lett Polónyi Géza mellett, majd
belekapcsolódott
az ujságkiadásba, amely mellett élete végéig
kitartott, hosszú évtizedeken keresztül felelős kiadója volt a „Magyarországának
és
elnöke az újságkiadó tisztviselőknek. Negyvenöt évet töltött el felelős kiadói szobájában, emellett tevékeny szerepet játszott
n
függetlenségi politikai mozgalmakban és Budapest közéletében. 1004-ben Gyergyószentmiklós 48-as programmal
képviselővé választotta és négy cikluson keresztül képviselte ezt a székely kerületet. Évtizedek óta egyik
legtevékenyebb tagja volt Budapest törvényhatóságának, .érdemeinek elismeréséül örökös taggá választották. Sümegi volt az egyik
leglelkesebb megalapítója
az
emlékezetes
tulipán-bozgolomnak, sokat dolgozott a Balaton kulturája érdekében.
Itt kötött egv
életre szóló barátságot G a á l
Gasztonnal
akivel számos politikai küzdelmet vivott meg.
A budapesti közgyűlésnek legrégibb togj.
volt, a kormányzó kormányfőtanácsossá nevezte ki.
Sümegi Vilmos hosszú idő óta betegeskedett. Tíz nap előtt szanatóriumba
vonult,
ahol elkerülhetetlen operációt hajtottak rajta
végre. Állapota biztatóan javult, mig szerdán hajnalban agyszélhüdés érte, amely legyőzte szervezetét. Vele a régi Magyarország
egy ismert, tevékeny egyénisége távozott el
az élők közül.
—ooo—

Rómában kicserélték
az angol-olasz egyezmény
okmányát
Róma, november 16. Szerdán délelőtt történt
meg az olasz—angol megegyezés életbeléptetéséről
szóló okiratok kicserélése az olasz külügyminisztérium épületében.
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Csütörtök. 1Q58. n o v i ' i r r 17.

Ünnepi felvonulást rendez
a z ország autóstársadalma
a felszabadul! Felvidékre
november 19-én és 20-án

— - Mussolini köszönete a szegedi kereskedelmi és iparkamarának. A szegedi kereskedelmi és iparkamara közvetlenül a müncheni megegyezés után, melynél Mussolini kívánságára vették fel azt a pótjegyzőkönyvet,
amely Magyarország jogát volt hivatva biztosítani a Csehszlovákiához
kapcsolt
magyar területekre, üdvözlő táviratot intézett az
olasz kormánv fejéhez és köszönetet mondott a magyar ügy meleg és eredményes
támogatásáért. V i n c i gróf, Olaszország budapesti követe most levelet intézett a szegedi kereskedelmi és iparkamarához, melyben
Mussolini
megbízásából
köszönetet
mondott a hozzá intézett üdvözlő táviratért.
— ELŐADÁSOK. A I'crene József-Tudományegyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön délután 6 órakor az egyetem aulájában szabadegyetemi előadást tart. Előad dr. T á p a y - S z a b ó
László kormány főtanácsos, egyetemi c. rk. tanár
„Egy érdekes szegedi polgár, Posonyi Ignác"
címmel. Belépés díjtalan.
— Kultiirewt. A Felsővárosi Katolikus Népkör
meghívására, a Felsővárosi Kultúrházban a Tömörkény-Társaság vasárnap este 8 órakor kulturestet tart. A kulturest műsora n kővetkező: dr.
L u g o s i Döme felolvasása: ..Felsőváros tőrlénote, kulturális múltja és Szeaed töl)l)i városrészeihez való vonatkozásai" címmel, dr. B e l le
F'crcnc hegcdüszámái„ Tömörkény István
Közigazgatási vályú" cimü humoros rajzát felolvassa dr. N é m e d y Gyula. S c h o l t z Mária felvidéki visszaemlékezéseiből olvas fel, Antosné
S i m k ó Mária I.iszt XIII. Rapszódiáját adja elő,
dr. B a 11 a Sándor most megjelent regényéből olvas fel, dr. N é m e d y Gvuln felvidéki cs irredenta verseiből ad elő. végül D o m o n k o s Margit
novelláját olvassa fel. Belépődíj nincs.
— A SZEGEDI PIAC ARAI. A szerdai hetipiacra állatfelhajtás a zárlat miatt nem volt
Arak a következőképen alakultak. Hus. Marhahús
I. rendű kilója 160, II. rendű 140—150, HT.
rendű 120—150. horju comb 2 40—2 60. lapocka
200-220, karaj 1.80-2.20. nyakas és szegv 160
—1.80. pörköltnek való 1.40-1.60. sertéskaraj 200
—2.16, comb 180-1.96, lapocka 1.80-1.96, ta-ja
1.80. oldalas 1.50—1 60, zsirszalonna 150-1.00, háj
1 60—1.72, zsir 1.76. Baromfi. Csirke rántani való
párja 1—1.70 kilója 1.10—1.25, nagyobb párja 1.60-4.00, kilója 1.00-1.15. tyúk párja 3-5,10,
kilója 100—1.40, sovány kacsa párja 2.20—4 8o,
bízott kilója 1—115. sovány lud párja 3.50—7.50,
hizott kilója 1.00-1.20, pulyka párja 1.50—9, kilója 80—100, tojás kilója 1.80 -2 00 pengő. Gyümölcs. Alma téli nemes fajta szép 50—1.20, közönséges 20-15, birsalma 20-G0. körte szép 80—1 10.
közönséges 60—80, szőlő csemege 40—80, kevert
21—10, dió béjjas 1—1 10, citrom darabja 8—12.
Naspolya 26—40. Zöldség. Borsó zöld hüvelyes 30
15, fejtelt l.-je 60 - 80, zöldbab kg-iu 40—60. burgonya ny. rózsa 10—1). őszi r. 8—10, Gülbaba 8—
12, oltott rózsa 8—12, Ella 6-8, Kriigcr 5—7, tarló 7—9, takarmánynak való burgonya kilója 4—
0. vöröshnffvma 8—12, fokhagyma 14—26. nrtrezselyem kilója 12—20, sárgarépa C—11, vöröscék1a kilója 6—12. vöröskáposzta 8—14, zeller darabja 2—10. fejeskáposzta kilója 3—5. kelkáposzta
8—14. karfiol darabja 2—20. téli karaláb kilója
-8 fillér, tök főzni való kilója 6-8 fillér, zöldpaprika apró hegvos 10 darab 2—3, tölteni 10—
30, torma kilója 10—60 spenót 10—16, sóska 20
10. zöld kukorica csöve 3—5. füzéres paprika uj
füzérje 80—3.70. Gabona. Buza 19.00—20.10, rozs
1 1.00—14 40, árpa 18—18 30, tengeri uj csöves
8.20—8 50 uj szemes 14.00—14.40, zab 1820—18.50
Takarmány. Réti széna mázsája 5—8. lucerna 10
12, alomszalma 2.70—3. tengeriszár kévéje 5—8.
takarmánvrépa 1 20—1 10.
— Belehalt a lugkőmérgezésbe egy mórahalmi
kisleány. Jelentettük, hogv N a g v g y ö r g v Ferenc mórahalmi gazdálkodó másféléves Ilonka nevű kisleánya hétfőn mirólugot ivott. A szerencsétlen kisleány tegnap délelőtt a közkórházban
meghalt. Megindult a vizsgálat annak megállapítására. hogy a kisleány haláláért kit terhel n felelősség.

— Idegesség, fejfájás, szédülés, álmatlanság,
reggeli rosszullét, levertség, bágyadtság, sok esetben hamarosan megszűnnek, lia bélmüködésünket
felkeléskor éhgyomorra egy pohár természetes
„Ferenc József" kcserüvizzel elrendezzük. Kérdezze meg orvosát.

1
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sérvkötők, s

Gumiharisnya
fájós, dagadt és viszercs lábakra,

készeo és mérték után
H Ö F I E
Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskötők,

A Z ELSŐ F A G Y
(A Détmagyarország munkatársától.) Szerda
reggcTc váratlanul crös lehűlés következett be.
Az elé'z'5 napok meleg, napos időjárása után a
s.e Ja: hideg megborzongatta az embereket, fázósan gombólták össze a kabátjukat. A hőmérséklctvá tozást éjje'i fagy kísérte.
A hőmérő hic.anga a 0.1 fokra szállott le, a talaj mentén a fagypont a'alt volt a hőmérséklet.
A Szegedi Meteoroiogiai Intézetben —2.4 fok minimumot mértek. A külterületen és a tanyákon
ennél sokkal hidegebb volt. A városon kivül lakók
reggel megfagyva találták az udvaron hagyott itatóvájukban és egyéb edényekben a vizet, a töbtomil'.imé'.cr vastag jégréteget aliü lehetett ujjal betörni.
Az éjjeli fagy a vetéseknek egyelőre nem ártott. Más években ilyenkor már erősebb hidegek
szoktak lenni. Az őszi vetések még nem ke'.tek ki,
pár hét múlva pedig, amikor a száruk előbújik,
rendszerint megjön a védő hótakaró.
—oOo—
— A vitézek vasárnapi matinéja a „Magyar a
magyarért" mozgalom javára. Jelentettük, hogy
a szegedi vitézek tevékenyen kívánnak részt venni a felvidéki ínségesek megsegítésére irányuló
„Magyar a magyarért" mozgalomban. Vasárnap,
20-án délelőtt fél 11 órai kezdettel nagyszabású
filmmatinét rendeznek a mozgalom javára a Széchenyi Moziban. A matiné megrendezését vitéz
Palugyay Farkas, a Széchenyi Mozi
igazgatója
tette lehetővé, amikor érdekes és művészi műsort
állított a mozgalom rendelkezésére es lehetővé
tette, hogy az előadás teljes bevétele a „Magyar
a magyarért" akció célját szolgálhassa. A műsor
keretében három filmet mutatnak be. elsősorban
a magyar Felvidék megszállásáról készült teljes
filmriportot, amely végigkíséri a magyar honvédek felszabadító útját a kormányzó ur öfőtnéllóságával a csapatok élén. A „Legendás mult" nz
ezeréves magyar birodalom történelmi hivatását és értékeit mutatja be, a „Szent István Birodalma" pedig megmutatja azt -az utat, amely viszszas/erzi az országnak a szentistváni birodalom
történelmi dicsőségét. A matinét a Himnusz vezeti he, maid irredentaszavalat következik, filmek
után felhangzik a Magvar Hiszekegy cs az előadást egv magyarruhás kisleány zárószavai fejezik be. A Nemzetes Asszonvok Társasága mindent elkövet, hogv a matinéból jelentős összeg
jusson a felvidékiek megsegítésére. Még néhány
jegv kanható a Nemzetes Asszonyok Társaságánál a Vitézi Székházban és nchánv darab a Széchenyi Mozi pénztáránál
— Megszűnt a „Divatszcinlc". "A Délmasrvarors/.ág olvasói — akik arra igénvt tartotta); —
kedvezményes áron kanták n nnndon hónanhnn
mcgielenő .Divatszemle" cimü illusztrált divatlapot. A „Divats/emle" most megszűnt többé nem
is ielenik meg. Ifogv olvasóinknak mégis adhassunk divotlanot. biztosítottuk a .Reviie des Mondos" cimü ismert elsőrendű franria divatlanot.
amelv pomnás szines és fekete divn'roizokat tartalmaz. A francia divatlan szövegének rna.gv.ir
fordítását rnpllékelink a füzetekhez Aki n kitűnő
francia divatlanra teénvt tart. az ieiontse he esetleg a lankihordó ntíán kiadóhivatalunknak, hogy
idejekorán intézkedhessünk.

A Királyi Magyar Automobil Club és társklubjainak országos központi szervezete az elszakított
Felvidék visszacsatolásának nagy nemzati ünnepén
az óhazr autóstársadalmának nevében és annak
részvételével az elsők között akarja köszönteni
visszatérő lestvéreinket és ezért a Felvidékre, illetve annak összes nagyobb városaiba, elsősorban
Kassá: a, november 19-én és 20-án tisztelgő látóga'úst lendez. Minden felszabadult városnak ezalkalommal átnyújtja diszzászlaját. A fenti látogatással egyidejűleg korlátolt számban autocarutazást
is rendez önköltségi áron.
Felkérik az érdeklődőket, hogy személyenként
3 darab 9 X 9-os egyforma fényképen a rendőrhatóságnál személyazonosságukat igazoltassák és azt a
Királyi Magyar Automobil Club és társklubjainak
országos központi szervezetéhez (Budapest, IV.,
Apponyi-tér 1. cimrc) a következő adatokkal együtt
név (családi és utónév, asszonyoknál leánykori név
is), foglalkozás, bejelentett lakás, születési hely,
év, vallás, szülők neve, kérelmezővel utazó 12 éven
aluli gyermekek utóneve és kora, sürgősen küldjék bc.
—ooo—

Természettudományi
előadások
Az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi szakosztálya szeroán szakülést tartott.
Dr. G e l c i József nrásirányu elfoglaltsága miatt
jelzett előadást nem tarthatta meg. Dr. B e r e c z k
Péter „Adatok a numenisok vonulásához" cimü
előadásában a kis gojzcr vonulásával foglalkozott. A kis gojzer földrajzi elterjedése nagy területeket ölel fel. Vonulásának utjai még nem tisztázottak. Hazánk területén tavaszi felvonulásakor
a Duna—Tisza között évről-évre jellegzetes módon
megjelenik, mig ő^zi vonuláskor, amint ezt dr. Bercczk az eddigi felfogással ellentétben kimutatta,
elkerüli hazánkat. Vizsgálódásait két irányban
folytatta: a nemek érkezése külön-külön csapatokban töMénik-e és a távozás időpontja mennyiben hozható összefüggésbe az ivarmirigyeknél
történő elváltozásokkal. Vizsgálódásai során kimutatta, hogy a nemek a külső méretek alapján is
megállapíthatók.
Az előadást nagy érdeklődéssel és sokáig tartó
tapsokkal fogadták.
—oOo—
— Gcsztenypiirc Kocsisnál.
— Minden kereskedő haszonnal olvassa a Koklriinéle-tet, az egyetlen magyarnyelvű reklámszaklapot, amely Balogh Sándor szerkesztésében
tizenegyedik évfolyamában jelenik meg.
— Staulfer dobozos sajtja világmárka!

PÁRISI NAGY ARUHAZ R l .

iZEGED, CSEKONICS és KISS UCCA S f l R O ;

trzs .bai névnapra
Fayence cscszc aljjal
Bauxit teás csésze aljjal
Porcellán cscszc aljjal
Bordás női harisnya 1 pár
Gcorgcttc divat női zsebkendő
Mousslin divat női zsebkendő.
Divat nyakgyöngy
Modern broschlü
Üveg fényképtartó, futurit talppal
Alabastrom bonbonicr
Fayence tál készlet 3 drb-os
l'ayenee fali sótartó
F íyenec kancsó
Fayence fonott kosár
Vásárhelyi virágváza
Alumínium lábos
Szines svájci sapka
•
Kötött női keztyü szines, vagy fekete
Divat női műselyem sál, háromsarkos,
kis szépséghibával
Női divat sapka
Réz kávéőrlő

—.48
—.68
—.78
—.78
—88
—.98
—.98
— 98
—.98
—98
—98
—98
—98
—98
—98
—.98
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Díszközgyűlésen ünnepelte
Szeged
a Felvidék visszatérését

zett munkáját, unielynck mai eredményeként &
Csallóköztől Munkácsig újból
piros-feliér-zöld
zászló lobog az ormokon. (Éljenzés.) Isten áldása
kiserje életét és országépitő további munkáját!
— De meg kell emlékeznem még — mondja befejezésül — a kormányváltozásról is. l m r é d y
Bélát és kormányát — kérem, a szokásnak megfelelően — üdvözölje a közgyűlés.

imecs főispán
: „Mp két hete ebben az órában
szorongva
figyeltünk
Bécs felé"
— „Üdvözöljük
atyafiságos szeretettel
a visszakerült
magyar
városokat"

GEattfelder Gyula megyéspüspök ünnepi
beszéde a magyar egységről
' (A Délmagyarorszag munkatársától.) Szerdán
dclelött a városházán a kaputól felfutó vörösszőnyegek, délszaki növenydiszes lépcső jelezték a
törvényhatóság bensőséges "felvidéki ünnepélyét.
Negyed 12 órakor buzogányos diszhajdu állt" a
kapuba tisztelgésre, a lépcsőn rendőri diszőrség
helyezkedett cl. A közgyűlési termet felnyitották
és clőtárult ennek a teremnek egész ünnqnsége.
Az elnöki emelvényt délszaki növények formáltok
át, az asztalokon hatalmas rózsicsokrok ültek.
A karzatok támlái zászlós-szönyegcs burkolatot
kaptak. A teremre nyiló három ajtóbejárat elolt
szép gruppok posztoltak.
A városháza zászlódiszcs erkélye már mesz6ziről mutatta az ünnepet. Aztán megkezdődött
feketeruhás bizottsági tagok, a vendégek érkezése.
Kocsi kocsi után állt meg a városháza elölt.

Kisgyűlés
Fél 12 órakor az előkészítő kisgyülést nyitotta
meg vitéz dr. I m c c s György főispáu. Rövid előterjesztést tett a díszközgyűlés tárgysorozatáról
dr. T ó t h Béia helyettes polgármester, amely
tárgysorozatnak közgyűlési tárgyalására megadta
n kisgyűlés a felhatalmazást. Á főispán ezután
közölte, hogy l m r é d y Béla újból való megbízatással uj kormányt alakított, annak kinevezése
megtörtént, miért is arra kéri a kisgyülést, hogy
terjessze ki felhatalmazását az uj kormány üdvözlésére. A felhatalmazás megadása után a kisgyűlés befejezte munkáját és a kisgyiilési tagok
átvonultak az időközben már megtelt diszes közgyűlési terembe.

A diszgyülést a Hiszekegy nyitotta meg a
Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület vegyeskurának előadásában, amit állva hallgatott meg a közgyűlés. Ezután vitéz dr. Imccs
György főispán mondta el
megnyitóbeszédét.

„Ma két
hete,
ebben
az
órában..."
— Ma két hete ebben az órában — kezdte a főispán —, szorongva figyelt a nemzet minden tagja
Bécs felé, ahol akkor qiHSZT és Németország külügyminiszterei tanácskoztak, mint felkért döntőbírók, a felvidéki magyarlakta területek hovatartozása felöl. Amikor a döntőbírósági határozat
ismeretessé vált, ujjongó öröm és lángoló lelkesedés vett erőt a sziveken. Immár két hete a nagy
felszabadulás boldog örömében él a nemzet, olyan
őrömben, amilyen történelmünk folyamán alig-alig
jutott osztályrészünkül. Husz év előtt minden igazság megcsúfolásával clorzolt szent magyar föld,
testünkről leszakított milliónyi
édes testvérünk
szabadult fel végre egy méltatlan rabság alól.

— Az a végtelen öröm, amely a bécsi határozat
folytán a lelkeket eltöltötte, az igaz testvén szeretet, áldozatkész együttérzés,
aitii a felvidéki
testvéreinkkel szemben számtalan formában megnyilvánult, másrészt az az egeket ostromló boldogság, ami felszabadult véreinket eltölti, amely
oly megindítóan jutott kifejezésre csapataink bevonulásakor, világszerte hirdetik, hojcy hiába állítottak fel annakidején mesterséges korlátokat,
liiába választották el kinai fallal a magyarok
millióit egymástól, a magyar nép lelki egységét
megbontani nem tudták és sem terror, sein ügyes4
kedés a vér szaván nem győzedelmeskedhet.
A
díszközgyűlés
— És amikor szivünk egész melegével zárjuk
keblünkre visszatért vércinket, épp olv forró szeTizenkét óra előtt már minden városatya
reti ttol érzünk azok iránt, akik ma még nem egyeés meghivott vendég a helyén volt. A z elnösültek veliink, dc akiket nem féltünk, amig olyan
ki emelvényen és az alatta elhelyezett zsöly- vezetőik vannak, mint gróf Esterházy János
lyéken dr. G l a t t f e l d e r Gyula
megyés- (taps), aki lemondott kassai mandátumáról és
püspök, vitéz dr. M 6 r e y László altábor- odaát maradt, mert a cseh uralom alatt visszamaradt magyaroknak szükségük van ró. dc aki nz
nagy, vegyesdandárparancsnok, a
papság,
ország színe előtt fogadta meg a Kormányzó Urbegavári B a c k Bernát, dr. M e n y h á r t h
nák. hogv átmenti őket.
Gáspár, dr. L ő w Immánuel felsőházi tagok, I
Most felállt a főispán, vele cgvütt az egész
dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes, az | kőzgvülés és állva demonstrálta hitét a Kormányegyetem professzorai, vitéz V a 11 a y ezredes, l zó Ur Őfőméltósága iránt.
vezérkari főnök. P i n t é r Ferenc tábornok,
— Boldog és büszke vngvok! — folytatta beszédét —, hogy erről a helyről emlékezhetem meg
a város teljes tanácsnoki kara foglalták el
arról, hogv 1919-ben nagybányai Horthy Miklós
kijelölt helyeiket. A padsorokban pedig az
Szeceden emelte fel a nemzeti lobogót, isteni suünnepi feketébe öltözött városatyák.
gallattól indíttatva Szegeden vállalkozott az ország megmentésére. Szegeden kezdte meg a nemzeti hadsereg szervezését, az *iIkotmánv helyreb e l v á r o s i
m o z i
állítását, itt kezdte meg azt a céltudatos követkeCsütörtöktől mindennap: Csak felnőtteknek!
zetességgel, határozottsággal, bölcsességgel inté-

CSINTALAN
ASSZONyOK
A legmulatságosabb, szellemes, ragyogó franFőszerepben: FRANCOI.SE
cia filmcsemege.
Ezenkívül:
ROSAY és JEAN MURÁT.
Péntekiül a

Magyar Honvédség bevonulása
Medve közséntfil H a s « á « o .
KORZÓ MOZI
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jtfitörient a paradicsomHan?
Pazar vigjátúkattrakció.
IIILDE KRAHL és GEORG
Jön! RÜKK MARIKA
legújabb fimlje a

Főszereplők.
ALEXANDER

Májusi szombattól
kaland

Glaiifeíúev

A
polgármesteri
javaslatok
A főispán megnyitó beszéde után dr. TótH
Béla helyettes polgármester állt fel szólásra
és tette meg a polgármesteri előterjesztést.
— Csonka magyar hazánk északi határvonala
mentén ledőltek a trianoni sorompók — kezdte
beszédét. Visszakerült hozzánk a Felföld és annak
magyar népe két évtizedes szenvedés után most
összeölelkezhctik az ezeréves magyarság rózsásnótás fiaival. Sorsdöntő napokat élt át nemzet!
A világháború és a békekötés óta nem voltak
ilyen komoly pillanatai, sorsunkat döntötték és
döntik cl azok az események, amelyek most lázas
izgalomban tartják mandhatjuk az egész világot.
Arról volt szó, hogy jóvátegyék azt, amit 1918.
után vétettek velünk szemben, hogy kikorrgálják azt a bűnös térképet, amelyet a világ hatalmasai akkor megrajzoltak Trianonban. Szeretnénk, ha a szivekből felfakadó, az ajkakon égnek
szálló himnusz felséges hangja kifelé: a győzedelmes magyar igazság harsonája, befelé a családi
öröm meleg hangja lenne..
— Lelkesedő örömmel, szivének rajongó szeretetével és hálákodó köszönettel fordul a magyar nép vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltósága felé, akiben Árpad és IV.
Béla után n harmadik honszerzöt adta nekünk a
Gondviselés és akinek lelki ereje elszánt akarásának történelmi géniusza robbantotta ki n felvidéki
szabadságot. Históriai érdem illeti meg vitéz
lmrédy Béla miniszterelnök urat és kormányát,
akinek és amelynek hatalmas erőfeszítései mellett
tömegesen magyarlakta területek rettenetes szenvedések után visszacsatoltattak az anyaországhoz.
— Dicsőségesen kormányzó vezérünk, vitéz
Horthy Miklós Ur őfőméltósága becses utravalójával: Isten és a Haza nevében előre! — a lélek
legigazibb hangján elmondott jelszóval, ha csak
képzeletben is, haladjanak el a. ledőlt határsorompók helyén, haladjunk el a nemzeti zászlóval,
amelyet rongyossá léphetett a vérzivatar ereje,
de amelyet egyszer sem hagyott cl o magyar katona.
— Azt javasolta a kisgyűlés — folytatta tovább —,
1. hogy a Felvidék felszabadulásának történelmi eseményét a közgyűlés jegyzökönyvéb«n
örökítse meg a törvényhatósági bizottság;
2. bogy atyafiságos szeretettel üdvözölje viszszakcrült magyar testvéreinket azoknak a társtörvényliatóságok utján,
amelyeknek területe
egészben, vagy részben felszabadult a cseh uralom
alól;
3. ugyancsak üdvözölje a közgyűlés a felszabadult törvényhatósági jogú és megyei városok közönségét is;
4. feliratban kéri a kormánytól azt. hogv a
nemzet és a város örömünnepe alkalmából a Dómtéri épületek homlokzatán a magyar vármegyék
cimevcinck készült, ezúttal nz. elszakított megvfk
cimére váró falmezökbe helyeztesse el az c-részben, vaarv részben visszakerült magyar vármegyék eimereit.
A diszközgyülés az előterjesztést lelkesen,
rgvhaneulag megéljenezte és ezzel az előterjesztés határozattá emelkedett.

püspök

Most dr. moőri G l a t t f e l d e r
Gyula
püspök emelkedett szólásra és mondotta cl
ünnepi beszédét.
— Egy nemzet, mely husz cv óta álmodik — kezdte a püspök emelt hangon beszédét — , nehezen ébred annak tudatára, hogy
az álom vulóság lett. A kassai örömünnep s
a Felvidék jórészének visszatérése a haza
keblére, m é g ma is oly hatással van ránk,
mintha egy gyönyörű álom víziójában élnénk. Pedig ez cl nem vitatható, annyi balszerencse után végül a magyart is boldogító
valóság. Baj is volna, ha nem ébrednénk a
valóság tudatáia s az öröm hatása alatt
álomba engednők magunkat ringatni s nem
eszmélnénk rá, hogy a nemzeti remény va-

beszéde

lósággá S Z Í V Ó S erőfeszítés gyümölcseként lett s
hogy többi álmaink valóraválását is
SZÉCHENYI MOZI
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Nagyvárosi erkölcsdráma,
Csak 16 éven felülieknek.

Preiean, Inkijinoff.
Harmonin-film.

Következik:

U Z B E N C Z E
Nyirő József gyönyörű erdélyi regénye filmen.
Jávor, B'ordy Bella. Málv Gerö.
Péntektől a SZÉCHENYI MOZIBAN

A magyar honvédek bevonulása
a magyar Felvidékre.

D É l. M A-G Y A R O R S Z Á G
csak hasonló kötelességteljesítés és
türelmes áldozat jutalmául remélhetjük, mint aminőkért husz évi nyomorúság után az első sikert learathattuk.
— Nemzet! történelmünk' nem egy katasztrófa fájdalmas emlékét őrzi, amelyek
után
szintén csak nagy lelki fölemelkedés hozta
meg a jobbrafordulást. A tntérveszedelem —
nz egykorú krónikás megállapítása szerint —
nz erkölcsi elpuhulás következménye volt s
IV. Bcla és munkatársui talpraóllitani a nemzetet csak azért tudták, mert hittel és kemény
kczzel erkölcsi kötelme tudatára ébresztették.
A mohácsi vész a pártviszályok büntetése
volt s benne földre omlott és darabokra tört
nz ősi magyar dicsőség. Trianonban nem is
n fegyver, hanem az ármány győzött, amelyhez cinkostársakul önmegfeledkezett magynTok ís szegődtek s a fordulat, amely most
megkezdődött, a nemzeti méltóság tudatára
ébredt magyarok s az igazság lovarj 'üil szegődött nemzetközi tényezők emelkedett lelkiségének köszönhető.
— Kicsinyesek és hálátlanok volnánk, Ha
ébren álmodva és ábrándokat hajszolva nem
adóznánk szívbeli köszönettel azoknak, akiknek komoly realizmusa nemzeti vágyunkat a
megvalósulás útjára segítette. Mivel hlábn
fáradozik bárki, ha csak az Ur nem épiti a
házat, az emberileg nem remélt eredményért
mindenekelőtt az isteni Gondviselésnek kell
köszönetet mondanunk.
— N e feledjük soha, hogy sorsunk abban
tiz esztendőben fordult jobbrn. amelynek során o magyar legtöbbet imádkozott és
Szent István
emlékével együtt nz ő szellemét is komoly
önmagábaszállással idézte. A z isteni Gondviselés eszközei és terveinek
végrehajtói
voltok mindazok a nagy férfink és nemzetek,
akik egy cserbenhagyott kis nép ügyét nz
igazság vértjébe öltözve diadalra vitték.
Glattfelder püspök ezután köszöntötte
a
nagyhatalmakat, akik lehetővé tették a Felvidék visszatérését, köszöntötte
a testvéri
Lengyelországot, majd igy folytatta:
—• Dc minden magyar hálával és elismeréssel jutalmazza a haza sorsának intézőit is,
akik reményeink megvalósításának
gondviselésszerű eszközei voltak. Büszke örömmel
láttuk bevonulni
Fclsőmngyarország
fővárosába a felszabadított nép
örömujjongása
közt
hazánk Kormányzóját,
aki itt, Szegeden emlte fel a megalázott nemzeti lobogót s azzal nz igcrcttcl indult történelmi útjára, hogy annuk becsületét visszaszerzi tul a rabhatárokon is s fogadalmát a
tulpig féifi hűségével s a keresztény 'élek
becsületességével ime be is váltotta. A z ő
nemes egyénisége bevonult a történelembe,
de minden magyar lélekbe is, amelyből csak
az a fohász száll cg felé, vajha megadatnék
neki gondviselésszerű feladatát egészen befejezni. Mellette hiven küzdött kormányának
elnöke s elsőrendű minisztertársai azzal a dicső honvédséggel együtt, melynek tudjuk,
egyetlen gondja, hogy egyéni érdekek és kicsinyes pártszempontok fölé emelkedve
a
hon becsületét, egységét és biztonságát védje s ha őket mindenfelé virngeső kisérte felvidéki utjukon, lelkünk legnemesebb érzelmeiből fonunk koszorút s helyezzük azt a
haza legjobb fiainak homlokára.
— Mi pedig itthon meg fogjuk érteni, Hogy
mi is mindannyian az isteni Gondviselés eszközei vagyunk. De annak csak akkor bizonyulunk, ha önmagunkról megfeledkezünk s
minden képességünkkel a közérdek és a nemzet szolgálatóban állni tudunk.
Szörnyű csalódást okozna nemcsak
népünknek, hanem az egész világ
közvéleményének, ha n minden várakozáson felüli siker nem
cgybe-

forrasztana, hanem
önző pártversengések útvesztőjébe sodorna.
— Nem lehetne megértetni
barátainkkal,
hogy életképes nép vagyunk, ha a nemzeti
ünnep napján hajbakapunk s ellenségeink
kárörömmel állapíthatnák meg, ettől az országtól nem kell félni s nem érdemes sikra
szállni. A felszabadult magyarság himnusza
és diadaléneke az egész ország számára hatalmas mementó, hogy egységben, fegyelemben és áldozatkészségben van az erő — fejezte be nagyhatású beszédét. Minden legjobbnak is tartott gondolat és erő az egésznek köteles magát alárendelni, a szenvedélynek és türelmetlenségnek hűtlenség volna e
komoly órán a nemzet legszentebb reményeit kockára tenni, hanem az egyetlen jogosult és hivatottnak bizonyult vezér
köré
tömörülve, kormányzónk bölcs
utmutatása
szerint törekedjünk mindannyian a magyar
haza szebb és dicsőbb jcvőjét biztosítani.
Glattfelder püspök beszédét meghatódottan
hallgatta végig a közgyűlés, majd
lelkesen
és sokáig ünnepelte.
Ezután felhangzott a karzaton elhelyezett
kórus éneke: n Himnusz, amit együtt énekelt
az ünnepi felállásba feszült sokaság.
*
'A díszközgyűlést követően Iniecs főispán és
Pálfy polgármester az 'alábbi táviratot intézte
vitéz dr. I m r é d y Béla miniszterelnöknek.
„Szeged város törvényhatósági bizottsága mai
napon megtartott rendkívüli közgyűlésében, amikor izzó lelkesedéssel és hazafias örömmel emlékezett meg a felvidéki magyarság visszatéréséről
és Nagvméllóságodmk, valamint munkatársainak
a felvidéki túlnyomóan magyarlakta terűletek
visszaszerzése körül kifejtett tevékenységéről
osztatlan megelégedéssel vette tudomásul azl,
hogy o Kormányzó Ur őfőméltósága ismét Nagyméltóságodat bízta meg uz uj kormány megalakításával. Szeged közönsége ebből az alkalomból
Nagyméltóságodat és tegnap megalakult kormányát tisztelettel üdvözli és
Nagvméltóságodnnk
az elkövetkező nehéz napok munkájához sok szerencsét kíván Dr. I m e c s főispán, dr. P á l f y
polgármester."

Eay 25 éves

bölcsészhallgató ö R i a v i l h o s s ó a a
a budapesti főkapitányságon
Budapest, november 16. Szerdán reggel a főkapitányság épületében megrendítő öngyilkosság)
történt; Katona Kovács József 26 éves bölcsészhallgató kiugrott a harmadik emeleti ablakon cs
szörnyet ha't.
Katona Kovács József több társával együtt mulatott az egyik vendéglőben, az uccán a most divatos je'szavakat kiabálták. Rendőr jelent meg;
a társaság tagjai szétszéledtek, de az erősen ittas
fiatalembert a rendőr kénytelen volt bevinni a
főkapitányságra. Reggel a fiatalember egészen
nyugodtan visc'kedett, zsebéből elővette diákigazolványát és arra írni kezdett valamit. Később derült ki, hogy a fiatal egyetemi hallgató erős lelki
tusa után bucsusorokat irt igazolványára. Hét óra
tájban cngedléyt kért, hogy a mosdóhelyiségbe távozzék. El is indultak vele; a harmadik emeleti
folyosón azonban, ané kül hogy valaki megakadályozhatta volna, átugrott a korláton ós véresen,
élettelenül terült el az udvaron.
A kiszivárgott hírek szerint a fiatalember édesanyjához irt néhány sort igazolványára. Hir szerint többek között azt is közölte volna, hogy haláláért azokat tartja felelősnek, akik őt leitatták
és o'yan dolgok c'követésére bírták, amelyek tőle,
az ö gondo'kodásátö! teljesen távot állanak. Az:
irta, ha nem lett volna részeg, sohasem került volna o'yan he'yre, ahol felébredni k"Uett.
A tüzoltóparancsDokságáltal elfogadott saját készilósil

légvédelmi fecskendők
é s padlds

vtx/arídnyolc

olcsón beszerezhetők

Schulíer Vilmos. flttiía ucca 17 szám
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II magyar büntetőtörvénykönyv kiegészítése
Dr. Heller Erik előadása
Az Egyetemi Barátok Egyesülete jog- és államtudományi szakosztályában dr. Heller Erik egyetemi professzor »Revízió és bilntctökódcx« cimen
felolvasást tartott bevezetésül az előadássorozathoz, amelyet a szakosztály arról a kérdésről rendez, hogy tzűkségcsnek látszik-e egy uf magyar,
büntetötörvénykönyv előkészítése.
— A kérdés eldöntésénél nem lehet döntő az
— fejtegette Heller professzor —, hogy az érvényben lévő büntetőkódexünk megalkotása óta hatvan
év telt el, hanem csak az, hogy vannak-e ennek
a kódexnek oly fogyatkozásai, amelyek kiküszöbölendők, megfelel-e még a mai jogászi követelményeknek, továbbá, hogy nem lehet-c a kivánaudóknak mutatkozó reformokat az érvényben lévő
biintetötörvénykönyvünk részleges módosításával
ás kiegészítésével, tehát nem uj büntetőtörvénykönyv, hanem uf büntetönovella megalkotásával
eszközölni.
Abból
kiindulva,
hogy
érvényben
lévő
büntetőtörvénykönyvünk a klasszikus büntetőjogi
iskola terméke, annak mindenekelőtt azokat a vonásait bírálta, amelyek azt mint ennek az iránynak az alkotását jellemzik. Ilyen vonása ragaszkodás ahhoz az elvhez, hogy csak azt lehet büncse'eménynek minösiteni, amit a törvény kifejezetten annak nyilvánít, Ilyen továbbá a dogmatikai megkülönböztetések gondos kidolgozása, végíil
a büntetés megtorló jellegének kidomborltósa. Az
első elvhez tovább is ragaszkodnunk kell, a dogmatikus kategóriák fentartása is szükséges, de a
büiicsc'ckmények tényá ladékát jobban kellene «/ta'ánositani, mint ahogyan azt büntetőtörvénykönyvünk teszi. A büntetés megtorló jellegét a
jövőben is fenn kell tartani s ezért a büntetéseket
élesebben el kell különíteni a pusztán preventív
eszközöktől, biztonsági rendszabályoktól. Ezek közül a doögházat nem bűncselekmény, hanem a közveszélyes állapot, munkakerülés miatt kellene alkalmazni, a szigorított dologházat pedig be kellene olvasztani a fcgyházbünletésbe.n akként, hogy
ff fegyházra ttét megrögzött bűntettest a kiszabott fegyházbüntetés kitö'tése után mindaddig
vissza ke'lrne tartani a fegyházban, amig magatartásával a feltételes szabadságrabocsátásra érdemessé válik. .4 fegyházat ás a börtönt egyesifent
kc'lenc, de a hosszabb tartamban ki- z ibottat tovább is fegyháznak, a rövidebb tartamút börtönnek kc"ene nevezni.
— Igen nagyfontosságú volna tisztába jönnf
azzal — folytatta fejtegetéseit —, hogy a bűncselekmény lényegét a külső tettben, vagy a bűnös akaratban kell-e látni, objektivista, vagy szubjektivista álláspontra kell-e helyezkedni. Ha
a
kettő közül valamelyik álláspont mellett kötjük
le magunkat, ezt a günletökódex összes rendelkezéseiben következetesen kell érvényesíteni. Végső
fokon az, hogy uj kódex alkotásával kell-e a szűkségcs reformokat keresztülvinni, attól függ, hogy
büntetőtörvénykönyvünk .rcndelkczéscmok előfeltevései tekintetében megváltozott-c a jogászi meg.
győződés.
Az előadást sokáig tartó tapssal kö z'jnte meg
a nagyszámú hallgatóság.
—ooo—

Megbicskázta feleségét
a féltékeny férj
(A Dó'magya'ország munkatársától.) Sulyos
tcstisértés bűntettével rádo'.va állott tegnap a szegedi törvényszék előtt egy féltékeny férj. IfjBózsó Mihály augusztus 18-án a repülőtéren meg.
bicskázta fe'etógét. Az asszonyt sulyos állapotban
szállították kórhézöa.
Ifj. Bózsó Mihály a főtárgyaláson rztal védekezett, hogy felesége elhagyta. Meg akart győződni
az asszony hűtlenségéről és labeállt a repülőtéren,
ahová az asszony szerinte találkára járt. Az assrooy
jö'-t is, de nem szerelme e várta, hanem a féltékeny férj.
A biróság bűnösnek mondotta ki Bózsót és egyhónapi fogház, a Hé te. Az ité et jogerős.

Csütörtök, 1958. november \7,
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Himnusz, a magyar nép
zivalaros századaiból

Csütörtök este:

Dc. Mészöly Gedeon előadása
A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak
Egyesülete bölcsészeti szakosztályán szerdán délután dr. Mészöly Gedeon egyetemi tanár tartott
érdekes előadást »Kö'esey Hymnusának magyarázata« cimen. Az előadás elött dr. llorgrr Antal
egyetemi tanár üdvözölte a megjelenteket, majd
Mészöly professzor kezdte meg előadását.
— A mai előadás — mondotta — csak részlete
tanulmányomnak, amely Kölcsey Himnuszával foglalkozik. Célja az, hogy a nagy müvet belehelyezzem a maga korába és azt korhűen tárgyalja.
— Kölcsey először csak »Hymnus« cimet adott
magasztos költeményének, később kiegészítette ezzel: >a magyar nép zivataros századaiból«.
Mészö'y szerint ezt az alcímet az akkori cenzúrára va'ó tekintettel adta. A régi Rákóczi-korabeli nóták változataira tért ki ezután és bematatott egy ismeretlen vá'tozatot. A Himnusz keletkezését a kuruc, másrészt a szabadságharc költészetébe kapcsolta bc.
Az értékes előadás mély benyomást tett a nagy
számban megjelent érdeklődökre.
—oOo—
— 1200 pengő értékű kottát lopott a ziilöft cigányprímás. A kecskeméti Beretvás-szálló Z s ád a i nevű cigányprímásának fia, ifj. Z s á d a i
László, aki maga is jónevü. cigánymuzsikus volt
valamikor, pár évvel ezelőtt a bün útjára tért,
egyik büntetést a másik után szabták ki rá. A
nyáron az egyik szegedi vendéglőből, az ott játszó szalonzenekar egész kottaanyagát ellopta,
mintegy 1200 pengő értekben. A lopott kottákat
bevitte egy kávéházba és ott az egeszet eladta 5
pengőért. A törvényszék tekintettel büntetett előéletére, 7 hónapi börtönre itclte.
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MŰSOR:

Csütörtökön délután: Cigányszerelem. Filléres
helyárak.
Csütörtökön este: Luxemburg grófja. Ketten
egy jeggyel.
Pénteken
este:
Kiskomárom-Nagykomárom.
Premicrbérlet 10.
Szombaton délután: Fűszer és csemege. Ifjúsági előadás. Filléres helvárak.
Szombaton este: Kiskomárom-Nagykomárom.
Párallanbérlet 9.
Vasárnap délután: Kiskoniárom-Nagykomárom.
Délutáni bérlet. Rendes esti helvárak.
Vasárnap este:
Kiskomárom-Nagykomárom.
Bérletszünet.
—ooo—
A.

Harmónia hangversenyek

November 24-én

Tisza, 8. Harmónia II. niesterbcrlet.
Különleges zenei szenzáció:

SEGOVIA

gramofonlemezckről közismert világhírű gitárvirtuóz. Műsoron: Bach, Haydn, Granados, Albeniz és XVII. századbeli mesterek müvei. Jegy 2
pengőtől.
27-én Harmónia III. meslcrbcrlet

Luxemburg
grófja

Ketten 1 jeggyel!

Jegyek Délmagyarortzágnál

Budapesti értéktőzsde zárlat. Gyengébb külföldi jelentések hatása alatt az irányzat lanyha.
Csendes üzlet jellemezte az értéktőzsdét. Mivel
vételkcdv technikai okok miatt alig volt a piacon, a kontremin erős tevékenységet fejtett ki,
hogy a helyzetet kihasználva, eladásaival az árfolyamokat leszorítsa. A kínálat a nehézipari értékek piacáról kiindulva, a tőzsdeidő folyamán
mindjobban fokozódott és a részvények árfolyamai
jelentékeny mértékben visszaestek. A tőzsde nyomott hangulatban, a napi legalacsonyabb árfolyamokon zárt. Magyar Nemzeti Bank 168.—, Kőszén
317.50, Ganz 22.-, Izzó 139.-, Szegedi kenderfonógyár 43.—.

Zürichi devizazárlat. Páris 1165, London 20.805,
Newyork 4435, Brüsszel 74.95, Milánó 23 30, Amszterdam 239.70, Berlin 177 háromnyolcad, Prága
15.15, Varsó 82.95. Belgrád 10.—, Athén 3 95, Bukarest 3.25.
Beethoven: Frühlingssonáta, Mozart D-dur heA Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfogedűverseny, stb.
lyamai. Angol font 1000-10.20, belga 57.55—58.15,
—oo°—
cseh korona 7.50—10.00, dán kor. 71 35—72.15, dinár
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
4
A
7.15—7.70, dollár 339.70—343.70, francia fr. 890-.
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férliak: 1 bádo910, kanadai dollár 332.00—337.00, hollandi forrni
A színházi iroda hirei
gos. 1 órás. 3 asztalos, 2 kádár, 37 cipész cs csiz184.45—186.45. elngycl zloty 60.00-6140. leu 2 40—
madia, 6 szabó, 1 szűcs, 50 kubikos, 3 kifutó. Nők;
Ma délután „Cigányszerelem'' Lehár nagyope- i 315, leva 3.00-3.60, líra 16.90-17.90, (.500 és 1000
3 hölgyfodrásznő, 2 dobozkészitőuő, 1 kifulólcány, rellje kerül szinre Sz. Patkós Irmával a főszerep- •
lirás bankjegyek kivételével), német márka
,
mindenes, mindenes főzőnő.
ben, filléres helyárakkal.
norvég korona 81 35—71.25, svéd kor. 82.10- 83 30,
Minden szám sláger, minden tánc szenzáció!
— Az emészlöszervek megbetegedéseinek kesvájci frank 76.80—77.70.
„Kiskomárom-Nagykomárom", premier
holnap
zelésénél reggel éhgyomorra egy pohár terméBudapesti terménytőzsde zárlat. A készáru piaeste.
con kenyérmagvakban az irányzat gyengébb, a'
szetes „Ferenc József*' keserűvíz abszolút megCsodás kiállitás, remek kosztümök, nagy tö- buza, valamint a rozs árát 5 fillérrel Ifszállifolbízható hashajtó, amelynek hatása igen k"!lenies.
megjelenetek, tüzes irredenta jelenetek, nagyszerű
íák. Gyengébb volt az irányzat
lakarmáiiycikKérdezze meg orvosát.
muzsika, frappáns táncok. Ez >a „Kiskomárom- kek piacán is, a sörárpa 25, a zab 5, a tengeri
—oQo—
Nagykomárom!"
10 fillérrel gyengült. A határidős piacon az irányr
zat gyengébb, a rozs 10—12, a tengeri 2 fillérrel
olcsóbb. A forgalom csendes.
Budapesli terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza tiszavidéki 77 kg-os 20.50—20 60, 78 kg-os
20.70—20.80, 79 kg-os 20.90—21 oo, 8o kg-os 21 oo
7.80 pengőre emelték a hagyma árát. A Mező—21.15, íelsőliszai, dunatiszai, dunánluli 77 kg-os
gazdasági Termelők Egyesült
Szövetkezetének
20.55-20 65, 78 kg-os 20.75—20.85, 79 kg-os 20 95-,
igazgatósága tegnap délután tartott ülésén elha21 05, 80 kg-os 2105—21.15. Bozs pestvidéki 14 85
tározta, hogy november 16-tól, szerdától kezdve
—14.95, takarmányárpa I. 18.30—18.30. sörárpa I.
CsHförfök.november 17"
íz export vöröshagyma inctcrmázsájáért 7 pengő
21.00-21.50, zab í. 19.30-19 15, tengeri tiszántúli
S0 fillért fizet, amellyel az eddigi árat 40 fillér13.20-13.30.
rel emelte. A felemelt ár cgyelőr csak ezen és a
Állandó leadások Budapestről hétköznapokon.
C'sikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartolt.
jövő heten lesz érvényben.
6.45: Torna. 7.20: Étrend, 10: Hirek. 12: Délt haDcc. 63.75—64, máj. 66 egynyolead—egynegyed,
A makói piac árai. A szerdai hetipiac igen
rangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hírek. 1320: ldójuliusra 66 cgynyolcad. Tengeri tartott. Dcc. 47.75,
élénk és forgalmas volt. A hagymafront a 40 filjelzés, időjárásjelentés 14 40: Hirek, étrend, élelmáj. 51.25, jut. 52.25. Rozs lanyhuló. Dec. 43.75,
léres áremelésre még inkább megélénkült. A vö- miszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés.
máj. 44.25, jul. 45 cgynyolcad.
röshagyma 7.80, a fokhagyma 9—12—16, a dugBUDAPEST l
hagyma 24—28, a zöldség 9—10, a sárgarépa 3.50 Előkelő BIZTOSÍTÓ INTÉZET felvesz üzlet4 00 pengőért kelt mázsánkint. A gabonapiacon a
12.10: Cigányzene. 13.30: Hanglemezek. 16.15:
búzát 19.60—19.S0, az árpát és zabot 16—17, a
Egytál-ételek. Előadás. 17: Közös munka a nö- szerző
csöves teugerit 9.50—1000, a morzsoltat 13.50—
vényvédelem terén. Előadás. 17.30: A rádió sza14 pengőért adták-vették mázsánkint. A baromfi- lonzenekara. 18.25: Időszerű előadás. 18.55: Hepiac nagy kereslete a csirkéért 105, a tyúkért 100,
lyes magyarság. 19: Hirek. 19.25: Hanglemezek.
a gyöngyösért 120, a ilbáért 100, a kacsáért 105. a 20.25: Külügyi negyedóra. 20.40: Cigányzene. 22.05:
pulykáért 00 s a tojásért 160 fillért fizetett kiDolinányi Ernő zongorázik. 22.15: Állástalan zeakiknek kiképeítetésiik ideje alatt költségmcgtélogramonkint.
nészek zenekara.
m
rilcst, mig véglegesítés esetén magas fixfizetést
Üzemi baleset. C s ó k á s ! János 30 éves koBUDAPEST I I .
és jutalékot nyújt. Személyi adataikat tartalmazó
rácssegéd az óföldeáki Návay uradalomban teg17: Utazás Budapest körül. Előadás, 18.25:
ajánlkozások „Nyugdíjas állás" jeligére kéretnek.
nap délután — az üllőn — vasat vágott. Eközbeu
Angol nyelvoktatás. 19.30: A tengerkutatás kezahogy társa kalapácsával a hidegvágóra sújtott,
detei. Előadás. 20: Balulajka-zenekar. 21: llirek,
ma
abból egy darab lepattant s Csókási jobbkezébe ügctővcrscnycredményck.
Olcsó és ló szálloda Pesfen a
fúródott. A kovácslegényt súlyos sérülésével a
KÜLFÖLD
makói kórházbi szállították.
Bécs. 22.30: Nép cs szórakoztató
zene.
Az állomásfőnök és a kereskedő rágalma zAsi
Belgrád. 18.15: Szimfonikus zene. Berlin. 21:
pere. B 1 a u Mór Deák Ferenc-uccai kereskedő
150 kényelmes szoba 4 pengőtől,
Liszt: II. magyar rapszódia. Boroszló. 2020:
nemrég azzal vádolta meg S z i l v á s y
József
teljes
penzióval 9 pengőtől. — A z
Lortzing:
A
fegyverkovács,
opera.
Bukarest.
makói állomásíőnököt és T ó t h László főtisztet
étteremben szegedi Farkas Jóska
20.15: Szimfonikus hangverseny. Droitwich.
a SzCsV budapesti igazgatóságánál, bogy vele
24.15: Tánczene. Frankfurt. 20.15: Részletek
muzsikál, a télikertben délután és
szemben — minden esetben — szabálytalanul jároperákból. Lipcse. 20.10: Humperdinck: Janeste a Virány-jazz játszik a táncnak el. A megvádolt tisztviselőket a központi
csi és Juliska, mesopera. London Reg. 21.30:
hoz. Hallgassa meg mindkét zenevizsgálat tisztázta, mire azok a járásbírósághoz
Dalos, zoués tréfás est. Milánó. 21: Lehár:
forduitak s rágalmazás cimén feljelentést tettek
kart rádión. Adjon barátainak taLuxemburg grófja, operett. Róma. 21: SzimBlau ellen. A makói járásbíróság rágalmazás vét•
lálkozót, hivja meg őket vacsorára
fonikus hangverseny. Strassburg. 21.20: Szósége cimén 10 napi fogházra változtatható 10 pena METROPOLE-ba! |
rakoztató
zene.
.Varsó.
19:
Vefiyés
zene.
gő pénzbüntetésre itélle..
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RÁDIÓ

gyakornokokat
METROPOLE, RákAczi-uton
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Csütörtök, 1958. november\7,DÉLMAGYARO
azután annyira „rászálltak" a vezetők Albertre az uj játékos iránti érdeklődésben, hogy
Albert végre bejelentette, a futballistát nem
sikerült megszereznie, mert feleségének —
leánya született . . .
A Szeged FC választmánya szombaton este fél
9 órakor ülést tart dr. Hedry Miklós elnöklésevei. A szokásos ügyeken kivül foglalkozni fog a
választmány a játékvezető kérdéssel is. Az ülés
elé nagy érdeklődéssel tekintenek szegcdi sportkörükben.

A Kispest ellen
Vasárnapi

elő|álék: SzVSE—Sz.

A Szeged FC vasárnap! ellenfele, a Kispest
nz idén is megmaradt annak az együttesnek,
mint amilyen tavaly volt, amikor olyan remekül
szerepelt, hogy résztvevője lehetett a Középeurópai Kupának. A Kispest az idén is ezt forszírozza és ebben u pillanatban tényleg ugy is látszik
a helyzet, hogy ezt a pozíciót megtartja. Ma is
ti negyedik helyen áll; felzárkózott az élcsoporthoz és az úgynevezett középtől, a Nemzetitől két
pont választja el. A Kispest vezetősége nehéz
akadályunk találja u szegedi mérkőzést, mert a
piros-fekotók azok közé az együttesek közé tartoznak, amelyekkel szembeu mindig jól szokott
szerepelni a piros-fehér csapat. Ez áll főleg —
a budapesti mérkőzésekre; a
Sérkány-uccai
„oroszlánbarlangban" eddig jó eredményeket éit
el a szegedi csapat, természetesen néhányszor itt
is kikapott. Ugyanez a megállapítás vonatkozik
a szegedi játékokra is, ahol igen sokszor a ! isiwstiekuek kedvezett a szerencse. A papírforma
szerint a Kispest a jobb usapat, erre azo.ibri
nem kell sokat adni, hiszen az sem vitás, hogy a
Hungária és az Újpest jobban futballozik, mint
a Szeged FC. Nem lehet alapul venni o tabellán
"Ifoglalt pozíciókat, éppen eau'-rt mindenki bizakodással néz a vasárnapi találkozó elé, anielviöl a szegedi csapat pontjainak a szaporodását
várja.
— Ha meg tudtuk állni a helyünket a Ferencvárossal. az Újpesttel, a Hungáriával és a Hiöbussznl szemben — mondották a Szeged FC ben
—, joggal remélhetjük, liogy a Kispesttől mind
a két pontot megszerezzük.
A Szeged FC-nek nagy szüksége van a pontokra, mert most igazán alkalma nyílik pozíciójának a javítására, mert ugy alakultak a mécsesek és az esélyek, hogy a konkurrcnsck pon'vésztcségre számíthatnak.
A Szeged FC gondoskodott arról, hogv
le. iLajnoki mérkőzésnek ismét jó előjátéka b vrr;
c/ultal a SzVSE a Szentesi Máv.-val játszik bajnoki meccset.
Az utolsó komolyabb előkészítésre csütörtökén délután kerül sor n Vasutas-stadion' in,
eltol 2 órai kezdettel a SzYSE-vel játszik bar • -aigog meeeset a ligaesapnt.
•
A S/eged FC—Kispest licabajuoKJ mé-kö/és
jegyeit 20 százalékos elővételi kedvezménnyel
szombat este 7 óráig árusítja n DélmagyarorH:\g jegyirodája.
—ooo—

0 VSE fel akarta c s e H n i
a SzDK-kal a pályaválasztójogot
Jelentette a Délmagyarorszag, liogy a SzAK
vasárnap bajnoki mérkőzést játszik
Vácon a
VSE elleu. Szerdán érdekes levelet kapott .a
piros-fekete klub a váciaktól; a VSE arra kérte,
a SzAK-ot, hogy a vasárnapra kitűzött mérkőzést ne Vácon, hanem Szegeden rendezzék m"g,
illetve a tavasai meccs kerüljön eldöntésre Ya(< n.
Az udvarias hangú átiratra a SzAK nyomban
válaszolt és sajnálkozásának adott kifejezést
afölött, hogy a meccset nem áll módjában Szegeden megrendezni, mert a Szeged FC—Kispest
tlgobajnokj mérkőzés olyan konkurrcnciát jelent, ami feltétlenül deficites játékot eredményezne.

Máv.

Ezzc a levéllel szinte egybcesclt a SzAK-nak
a DVSC-hcz intézett átirata. A SzAK fel ajánlotta
a DVSC-nek, hogy a november 27-re kitűzött
mérkőzést hajlandó Debrecenben lejátszani, miután tudja, hogy az utóbbi időben nehézségekbe
iitküzött a zöld-fehéreknek a vidéken való mérkőzés. A debreceniek megköszönték a SzAK nak
a figyelmességét, dc az ajánlatot nem fogadhatták el, mert ezen a napon Debrecenben a Bocskainak van meccse. Hangoztatták a debreceniek,
hogy a SzAK ajánlata igen jó hatást váltott ki,
mert az udvariasságot, amikor a múltban ilyenre
nagy szükségük lett volna, egyetlen egyesületnél
nem tapasztalták; igyekezni fognak a SzAK kedvességét honorálni.
Ilyen körülmények kőzött a SzAK vasárnapi
mérkőzése Vácon, november 27-i meccse n DVSC
ciicn Szegeden lesz.
A piros-feketék csütörtökön délután 2 órai
kezdettel kétkapustréninget rendeznek nz ujszegedi sporttelepen és a csapat vasárnap reggel
utazik Vácra.
—oQo—

fiz amatőrök vasárnapi fordulója
Lassan egészen .,elfogynak" az amalőrmeescsck és rövidesen megtudjuk, hogy melyik csapat
viselheti majd az őszi bajnoki cimet. Addig is a
még megrendezendő két-három meccsen nagy
küzdelmek várhatók.
A vasárnapi •amatőrfordulö keretében már
csak három meccset kell megrendeznie. Ezek közül Szegeden a Vasutas—Sz. Máv. találkozó kerül eldöntésre, a Szeged FC—Kispest meccs
előtt. A mérkőzés vezetésére a Játékvezető Testület Kleint deigálta.
Makón bonyolítják le vasárnap Huszár vezeté ével a MAK—HTVE találkozót.
Kiskunfélegyházára van kitűzve vasárnapra a
KTK—KAC meccs. Tekintettel arra, hogy a KTK
legutóbbi két mérkőzését eihalasztatla, erre a
meccsre nem is delegáltak birót, mert nem lehetetlen ennek a küzdelemnek az elhalasztása sem.
A másodosztályban vasárnap már rsak egy
meccs lesz; a HASE méri össze erejét a Pick
SC-vel. A játékot Kiss vezeti.
—oOo—
A Vasutas sofyenizászlója a Kassai "AC-nak.
Abból az ünneplésből, amely a Felvidék visszacsatolása folytán az egész magyarságot eltölti,
a spm t is kiveszi részét és kiveszi részét belőle
a szegedi sport is. Több átirat és üdvözlés után,
amelyben Szegedről a SzAK is osztozott, most a
Vasutas üdvözölte ünnepélyes formában a Kassai AC-ot. Az egyesület megbízásából Telcky
Mihály és Csapó Lajos, a SzVSE két funkcionáriusa klubja nevében szép kivitelű selyemzitezlót
adott át a KAC vezetőségének és a kassaiakat
meghívták Szegedre. A figyelmesség igen jó hatást váltott ki a kassaiakból.
AMIKOR A CSATÁR NEM GONDOSKODIK HELYETTESÉRŐL . . . Amikor Albert
József, a SzAK válogatott futballistája két
hétig nem szerepelhetett csapatának mecscsein, azzal vigasztalta a vezetőséget, hogy
várjanak türelemmel, mert rövidesen helyettesítője" lesz. Hangoztatta, hogy sokkal jobban fog futballozni helyettese, mint ö . . . A
SzAK ban kíváncsian várták nz uj futballistát és állandóan sürgették Albertet, hogy
hozza már azt a iáiékosI. Az utóbbi időben
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1.93
apróhibás

Jor, rum, likfti
konyak ^ z e s z á r u
U-CJOlCSÖbD

Sciiwarcznáf,
D u g o n i c s tőr 3.

G o m b h á z
Csckonics ucca 3 sz.

utÉs^t
Szentgyörgy ucea környékén keresek kapualatti, vagy udvari tiszta kis butorozott szobát december l-re. 14—
1b pengőig. Állandó lakó jeligére.
Különbejáratu szép butorozott szoba
fürdőszoba használattal december l-re kiadó Margit ucea 26, magasföldszint 2.

2 uccai szoba, elsőzobás lakás kiadó azonnal elfoglalható, esetleg üzletnek is. Csongrádi sugárut 5.
uítafaaxdji
atkafmaiott
Mindenes bejárónőt keresek egész napra. —
Osztrovszki u.
20 sz.
ajtó 8.

^"rsjirTSTTi
Ügyes varrónő olcsón
házakhoz ajánlkozik. —
Szíves megkeresést kér
Polgár ucca 21, házfelügyelőnél.
Textil
és
konfekció
szakmában jártas segédet és kisegítő munkaerőt azonnalra felvesz
Baracs Divatház.

Tűzharcos bajtársaknax kihordásnál
a z előirt árakból
5 % kedvezménv.
Jómcgjelenésii
URAK és
UOLGYEK
könnyű természetű
ÜZLETSZERZÉSRE
felvétetnek. Cim a kiadóhivatalban.
KIFUTÓ
SAJAT KERÉKPÁRRAL
azonnal felvétetik a kiadóhivatalban.
QDfW-VÉTÉl
Használjon távolra és
közelre 1 szemüveget.
„Bifokálist". Olcsón és
jól Okulárium Kellnertől. Kárász u. 3.
Rövid, kcrcszthuros fekete zongora eladó. —i
Bécsi gyártmány jeligéHosszu fekete férfi télikabát magas és erős
alakra, kisebb
utazótáskák elfúlók. Feketesas u. 22, III. 33.
Jókarban levő
angol
gyermekkocsi eladó. —<
Széchenyi tér 3 sz.
Friss LIBAAI'RÓLÉK
kilója 70 fillér, comb
1.30, zsírnak való 1.30
pengő. Kapható minden nap Bluunénál, Ketemen u. 1.

31 éves nő megismerkedne hozzáillő iparosemberrel.
Független
jelige.

Szerkesztői üzenet
—ooo—

G. B. Levele és az abban részletezett rendszere rendkívül érdekes és figyelemreméltó. Szíveskedjék leírásával felkeresni valamelyik szakintézet, vagy vagy szakcéget, bizonyosra
vesszük,
hogy sikerül népszerűsíteni a játszási technika
megtanulására igen alkalmas rendszert. Valószínű,
ha megfelelő helyen megismerteti rendszerét, meg
fogják keresni a módot a gyakorlati alkalmazás
érdekében.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Szerkesztőség: Oroszlán-ucca 6., telefon 23-33
Kiadóhivatal: Aradi-ucca 6., telefon 13-06.
Makói szerkesztőség és kiadóhivatal:
Városi bérpalota, Tejpiac, telefon 2-70.
Nvomitott a kiadótulajdonos Dclinagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nal. Szeged.
Felelős nvomduvt:/.c.lő: KLEIN S.ANDOR,

