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KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

Tényleges segítséget Kért
a finn kíhüldött a népszövetség ülésén

amely az alapokmány szerint most életbe lépett. A genfi ligából történő kilépést maga a
Ducc jelentette be a Palazzo Yeuezia előtt
összegyűlt hatalmas tömeg előtt, az abesszin
háború idejénOlasz körökben hangsúlyozzák, l'ogy Olaszország végleges kiválása oly időpontban következett be, amikor a népszövetség isméi fondorkodik, ahelyett, hogy a súlyos helyzethez
illő határozott állásfoglalásra szánná magái.

A népszövetség bizottsága fölszólította Oroszországot, hogy 24 örán
belül szüntesse ineg az ellenségeskedést
A finnek sértetlenül tartják vaiamennijí állasukat —
Nagy orosz veszteségek Pefsamonái
Miért nem egyezel! meg Anglia
Oroszországgal ?
Genf, "deccmber 11. A" népszövetségi közgyű- bizottság a közgyűlés után azonnal összeült. A
lés hétfői ülését délelőtt 11 órakor nyitotta
meg Cárion dc V i a r t (Belgium) elnök. A
diplomaták páholya, valamint az ujságirópáholy épp ugy zsúfolásig megtelt, mint a
népszövetség régi virágkorában.
A népszövetségi közgyűlés
bctfődclutáni
ülésén a svéd küldöttség indítványozta, hogy
a szovjetkorHiánynak
küldjenek
táviratot,
amelyben fölszólítják, liogy szerdától kezdve
képviseltesse magát a finn jegyzékről szóló
vitában. Természetesen, a bizottság közben
folytatja munkáját cs a döntést a közgyűlés
clc terjeszt! abban az esetben is, ha Oroszország nem hajlandó u közgyűlésnek magyarázattal szolgálni.

A finn híHüldOll ücszCöc
Genf, december 11. A Havas-iroda jelenti: A
népszövetség közgyűlése hétfőn délután tartotta második ülését. A közgyűlés azonnal
hozzáfogott a finn jegyzék megvizsgálásához.
Amikor I l o l s t i finn .képviselő a szószékre
lépett, a tagok egyhangú lelkes tapssal fogadIák. A finn kiküldött vázolta az egész világ
fölháborodását, amelyet Oroszoszpg
erőszakos cselekedete kellett.
Holsti
emlékeztetőit ezulán azokra a meghatározásokra. amelyeknek alapján Oroszor- (
szág a támadás eseteit szögezte le, amikor
még kiküldöttjei Genfben voltak. Litvinov ak?
kor kijelentette, hogyha a népszövetség határozott magatartási laiiusit a támadóval szemben, mindörökre kiküszöbölnék az ujabb támadás lehetőségéi.
— Finnország népe tántoríthatatlan hűséggel áll kormánya mögött — folytatta Ilolsti.—
Itiába akaja Szlalin a demokratikus kormány
látszatával félrevezetni a világ közvéleményét.
Egyébként maga a Szovjet is elítélte az ilvcn
eljárást, amikor Genfben tiltakozott hasonlói
oselekedefek ellen. Finnország éppen ezért a
legnagyobb elégtétellel Fogadja a rokonszenvnek a v ilág minden részéből érkező megnyilvánulását. de leszögezi, hogy Finnországnak
nemrs.jk bátorító szavakra, hanem tényleges
segítségre is van szüksége. A finn nép kizárólap nemzetközi határozatokkal ncni képes védekezni a Szovjetunió mindenfajta fegyverei
ellen A finn nép létéért és valamennyi nép
legmagasabb politikai eszményeiért küzd.
Ilolsti ezután felolvasta a helsinki kormány
kiált*ánvát és annak a reményének adott kife je/és-t. hogy a világ minden részéből megnyilvánuló rokonszenv a finnek számára adott
gyakorlati segítséggé változik át.
— Uraim! — fejezte be beszédét Ilolsti —
tegyék meg kötelességüket, ahogyan a finn nép
is megteszi kötelességét és föláldozza legbecsesebb javát, a finn nemzet vérét.
Finnország képviselőjének beszédé után a
közgyűlés kijelölte a finn jegvzék tanulinányuzárára kiküldött 13-as bizottság tagjai' A

közgyűlést 18 órakor fölfüggesztették.

formailag sem lagía
a népszövetségnek

Olaszország

Róma, december 11. A Stcfani-iröda jelenti]
Hétfő reggel óta Olaszország
már formaitag
sem tagja a népszövetségnek. December 11-én
volt ugyanis két éve, bogy Olaszország bejelentette a népszövetségből yaló
Kilépését,

London, december 11. A Daily
Telegraph
diplomáciai levelezője a nyáron lefolyt augol francia-orosz egyezmény
tárgyalásokról
szóló leleplezések során közli, hogy Szov jeloroszország nyáron
a Moszkvában
tárgyaló
angol-francia katonai küldöttségtől azl a jogot
követelte magának, hogy megszáll hassa Lengyelországot, Észtországol, Lettországot. Finnországot cs Litvániát.

Utolsó fölhívás ÖI orosi kormányhoz
Genf, 'december 11. A német távirati iroda | ségeskrdésrJcct és jelentse ki, hogy a népszövétség fölügyeiele mellett hajlandó a békés tár.jelouti: A népszövetségi közgyűlés „finn bi
zotlságh" hétfőn este ülést. • taított és Svédor- gyalusok megindítására. Ezenkívül még egyszág indítványára elhatározta, hogy utolsó föl- szer kifejezésre juttatták azt a
kívánságot,
hívást intéz a szOvjetkormányhoz. A szovjet- hogy a szovjetkormány
képviseltesse
magát
kormányt táviratilag fölkérte, hogy 21 órán Genfben. A finn kormányt, táviratilag értesíbelill szüntesse nug a Finnország elleni ellen
tették a bizottság leíráséról.

Svédország első védelmi vonala: Finnország
London, december 11 A Havas-iroda jelentj:
Londoni beavatott körök véleménye szerint
a most következő
napok
döntőfontosságúak
lesznek Svédországra
nézve. Kétségesnek látszik, hogy a svéd kormány még sokáig vissza
tudja tartani a svéd nép egyre növekvő ellenséges érzületet, Oroszország iránt. A svéd közvéleményben általánossá vált az a hiedelem,
hogy Finnország le veretése ulán
Svédországra, keriil a sor. lla pedig ez igy van, akkor.

Finnországot Svédország első védelmi vonalának kell tekinteni cs Svédországnak mindért,
tehetőséget meg kell adnia
Finnországnak,
Bern, december 11. A Nme '/Archer Zeitung,
stockholmi értesülése szerint
Svédországban
skandináv önkéntes légió alakult
Finnország
megsegítésére. A légióba történő jelentkezések
tovább folynak.
A jelentkezők sorában van
von Rosrn Károly Gusztáv repülő, aki már az
abesszin háborúban is részivel/.

Nagy veszteségeket szenvedlek az oroszok Pefsamonái
Helsinki, december 11. A Havas-iroda jelenti: Az oroszok a szombatról
vasárnapra
virradó éjszaka két hajón újabb csapatokat
szállítottak partra. Pctsamonál. A finn csapatok a Pelsamo folyó nyugati partján állanak.
Ujabb harcokra van kilátás. Petsamólól keletre
az oroszok négy zászlóaljai vonlak össze, dc
úgy vélik, hgoy az oroszoknak újabb 'csapalmegerösitcsckre
van szükségük
a • támadás
megkezdésére.
Petsamo környékén a legutóbbi
napokban
lefolyt csatározások igen nagy veszteségeket,
okozlak az oroszoknak. Hitelt érdemlő tanuk
szerint az oroszok csupán egy támadás alkalmával íuo halottat vesztették. 'A finnek többszáz foglyot éjféliek. A finn kapatok csak 11
halottal vesztetlek. Az aránytalanságot a veszteségnél főként az a tény magyarázza, hogy az
oroszok vem tudják magukul kellőképpen fedezni.
Í*fA karéliai földszoros irányában á finnek
néhány nappál ezelőtt visszaverlek
egy igen
erős orosz támadást, öl hare'tkOcsU a tankéthárító ágyuk m'easemmi ítélték.

r
A norvég Vöröskereszt eddig 600.000 norvég
koronái gyűjtött a finn menekülteknek.

A finnek visszafoglaltak
egy városi
Stockholm, december 11- Az 'Aflcnbtaded c,
svéd lap jelentése szerint a finnek erélyes ellentámadással visszafoglaltuk
a
Ludogatótól
északra fekvő Suomosalvi várossát. A lap hozzáteszi, hogy tekintélyes szánta orosz haderőket fogtak közre.

Mcgievcszfcfl ázsiai nomádok
az orosz littöscrcgüui
London, december 11. A Reuter-iroda hadi.
tudósítója megállapítja, hogy a, finn-orosz háború 12-ik napján a finnek
rcudiUotetlcniil
tartják valamennyi
vonalukat.
Az újabb támadásokra összevont
szovjetcsapatok mindenütt súlyos veszteségeket szenvednek. Az egyik haditudósító jelenti Karéirabot. hogy a fanok álta' ejlvlt orv:- haT'ípg
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Rficnrna, Kösmnu ellen
ilegfájdalmaknál. fejfájásnál, tag- és izületi fáj.
írlm.itnál gyorrari és biztosan hatnak a ' fogat*
tabletták. Orvosok ezrei ajánlják a Togal-t, tenát On is bizalommal vásárolhatja. Tegyen még
mn cgj' kisérlelel. Kérje kifejezellen a kiváló
hatása Togal-t. Teljesen • ártalmatlan.
Minden
gyü^yszrlarbau I' 1+0.

ly'oji kö'JjU- báránybörbundás,
középdzsiai
katonák is minink, akik nem is beszelnek orö
<-nl és akiknek alig voll sejtelmük arról, hogy
igenis háborúba vitték őket, mert
parancsnokaik a:l mondottak, hogy csak
Jegyoergyakőr'ntra. Vf/gyhuik be.
A Press Association
Londonba érkezett legújabb értesülése szeriül a
Mannerhcim-vonul
mindenütt sértetlen, 'A karcliai harctéren a,z
orosz harckocsik a mely hóban elakadtak•

\ finn orosz viszálu

kuIIsszü-

íiikül

Genf, december 11. 'Á finnek hétfőn 25 oldal
terjedelemben' fehérkönyvet
adtak ki, amely
a finn orosz válság legutolsó szakaszára
vonatkozó különböző
okmányokat
tartalmazza.
Ennek az okmánynak aprólékos vizsgálatából
kitűnik, liogy a szovjet kérések teljesen elfogadhatatlanok
róttak. Elég megjegyezni csak
annyit, bogy Oroszország
október 11-iki első
indítványában
nem
kert kevesebbet,
mint

jángt
. udjüt^hh
w é'r*o
Hangö kikötőjének
30 évre való átengedései
mindazokkal
a területekkel,
amelyek
észalira
és nyugatra
tengeri mértföldnyi
sugárban
terülnek, rí, hogy olyan tengeri,
fámnonto'
építsen hí, amely
a tinn öböl bejáratát zár
alá veheti, A finn kormápynak hozzá kellett,
volna járulnia egy orosz, gyalogezred, két légvédelmi iilcg, kct repülőezred boszállásolásáboz cs egy gépkocsipark létesítéséhez.

vlcáraz-db

London, december 11. Augliáb'an Ismételt
halasztás Után január S-án mégis életbelép az
élelmiszer jegyek rendszere.
A
jegyrendszert
1939 őszéro terveztek. Bevezetését az akadályozta meg, hogy a megszervezéssel megbízott
közigazgatási szervek nem tudták feladatukat
idejében elvégezni. Most végre megállapították a jegyek hővezetésének végleges időpontját. A jegyrendszer csupán a vajra, 6zaionná.ra és a baconrc terjed ki. Ileti fejadag mindkét élelmiszernél 4—4 uncia, ami körülbelül 12
dekagram.

magyart a Turul Szövetség szegedi kerületi
vezersege Finnország
meüeti tüntető fölvonulására. Az egyetemi cs főiskolai
bajtársi egyesületek vezéreit, illetőleg vezetőit
ezúton kéri, hogy a vezetésük alatt átló
ifjúság
kivonulásáról
gondoskodjanak.
Gyülekezés ma, kedden 19 orakor. o Dómtéren, ahonnan a menet, zárt
oszlopokban
a gróf Apponyi Albert ideán, Horthy
Mik* árös,marig utcán, a
kgrzgn df
Kárász-utcán
kérésziül
országzászló elé
vonül, ahol at ifjúság szónokát hatig aha
meg, majd utána az egyes ifjúmgt
alomlatok csöndben
elvonulnak

a vidéhi városokban
dezendő budapesti esték műsorának kimagasló eseménye a székesfővárosi zenekar közreműködése lenne. Szerepelnek m a j d a műsoron
az egyes városok irodalmi és zenei életének
ismert tehetségei is. A most összeállított program szerint a jövő hónapban Szegeden, Ungváron, Kassán, Mskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, Pécsett. Szombathelyen, Sopronban
és Győrött lesznek budapesti knlturesték.
Azulán Kecskemét, Hódmezővásárhely, Kaposxár. Pápa és uz esetleg később iclenlkczó
városok kerülnek m a j d sorra.
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flz alsótanyai gazdák köszönete

Angliában cicfbclln a ícátjrendszer

Joniiártian Sieicdcti rendc/tH oz elsd HiittureMct

Budapest, 'december 11. A Magyar Városok
Országos Szövetsége .Ki magyar varos kiküldötteinek jelenlétében hétfőn délelőtt a központi városháza tanácstermében választmányi
ülést, délután pedig közgyűlést tartott.
Y közgyűlésen nagy érdeklődést váltott
ki
az ország minden részéből összesereglett, polgármesterek közöli N é m e t h y Károly dr.
székesfővárosi tanácsnoknak az a bejelentése,
hogv a székesfőváros a vidéki városokban kutlurrstrt rendez az idegenforgalmi
munkakör
hathatós támogatása céljából. A vidéken rcn-

ligy fillért sciíi hozzon magával, csak a

rríris, december 11. A íjtefapi-iroda jelenti:
A párisi városi tanáfs cihutgraztg, jtogy a fina
nép hősies küzdelmének -megörökítésére
meg?
változtatja az egyik párisi utca nevet. Eszerint a Moszkva-utcát
Hclsinki-Wcdra
változtatták át.

A Turul Szövetség; fölhívása az ifjúsági alakulatokhoz

huliurestek
i i Budapesti

u yiijjlat.uk át,,..

ncisinki o(r<i reti n p á r i s i
Moszkva u í í a

Rokonszenvtüntetést rendez
a finnek mellett Szegedi ifjúsága
(A Délmagyarofszág
munkatársától)
A
testvér finn nemzet tragikus helyzet© mélyen
megindította a magyar haza minden polgárát
Az olasz ifjúsággal egyidöben a magyar, főváros fiatalsága is megmozdult cs egymásután
rendezi© rokohszciivtUntefcseit a finnek mellett. A mozgulom átterjedt a vidékre is; ma,
kedden 19 órakor a* egyetemi ifjúság
Kezdeményezésére Szeged fiatalsága tartja föl vonulásig és tüntető ggjitésct az ország zászlóitól a
flnyckky;!, palg:egjiüHér*éA
kifcjczéfái*. Ebből
az alkajoio^pt n Turul.. Szővptség a ijáivetkező
fölhívást, bocsálottn _k' Szeged ifjúságához:
„Bajtársi szeretettel hív
mag minden

szájpiálása után
-^későesti érákban hirdette
Ui a választási elnök a végeredményt: Csőrbe
Sándor. a Magyar Étet, Pártjának jelöltje 7303
szavalatot, kapott, ezzel szemben
Erdős Ferencre fi jü-en szavazlak.
A mandátumot Csorba Sándornak
hétfőn

Varga miniszternek és Tukats főispánnak
a baiai miiut államosításával kapcsolatban
(A Délmngydrörszög
munkatársától)
(Vasárnap déjután Szeged- Alsótanyai
Gazdasági
Egyesület székházában a gazdák alkalmi öszszcjövctelcn vettek részt pagy számban. A'
gazdák előtt Balogh I.styán dr". alsóközpouti
píébáuús ismertette Tukats Sándori dr. főispán
bejelentését, hogy a bátaszek—bajai műutat az
állam hivatalosan átvette és széles betonútat
építenek a mostani alig használható ú t helyébe. Az útat Horthy Miklós-cmlckútnak nevezik el.
BalogH István 'dr. plébános ezzel kapqs.oiatban rámutatott arra, bSgy a bajai m ű ú t államosítása és lebetouozása. a gazdasági élet
vérkeringésének meggyorsulását fogja cr.cderedményezni s különösen előnyös kihatással
lesz a7. alsótanyai őstermelés értékesítésére.
Javasolta Balogh István dri. plébános, húgy a
gazdák mondjanak köszönetet Tukats Sándor
dr. főispánnak és a főispánon keresztül Varga
József dr. miniszternek.
i—oOo-*

A traflkoh karácsonyi
és iiiért nyttrafarfása
Budapest, december 11. 'A' pénzügyminiszter
a dobányártis érdekképviselet kérésére a kizmólagys" dobPAyárudáknak a karácsonyi üti
nemekkel

kapesolatws ; pyityatai tásiál ugjn, s i * 7

báJi.yztíú
g z . á r u d f t ^ d e ^ i i l ^ c r 2-Í-ra e-4
arau^'vasúrpapon fijlitl t n ^ jlct estibrr lj-en ps
csinál ór^j.nvit^- ^

lartliajfók. A iijj'ifgondozott d ó T t a n y a r u ^ j»rátg eife'l után 1 óráig foPlatliatjak az a r u ú last. '

Szilveszteri z á r á r a ; rendel f» á r a
.

Budapest, december 11. "A belügyminiszter a
közigazgatósági hatóságokhoz intezett körrendeletében december 81-én, Szilveszter napján
mindennemű nyilvános étkező és
szórakozó
helyiség nyitva tartását, továbbá az említett
helyeken szokásos szórakoztató zenélést az ország egész területén reggel 6 óráig engedélyezte. Ezen a ixapon a szini, mozgófénykép,
hangverseny és egyéb előadások, továbbá lúncmulatságok tartásót az elsőfokú rendőri hatóságok előzetes kérés alapján reggel li óráig cngedélvezhetik.

rélóru utázdsikcűYezmény
i t i i f l o p c s K r c

Vereségei szenvedtek a nyilasok
a marcali
képviselőválasztáson
Marcali, "december l í . X maífialí kerületben
vqy&ruap tartották meg a képviselőválasztást.
A Magyar Elet Pártja programjával Csorba
SándOr, a voit képviselő lépett föl, a nyilaskeresztesek' jelöltje Erdős Ferenc volt. !A .vá.uh/tást rendkívül élénJi agitágiá „előale-. xaóSü,

74 11.000 választó közül több, mint, 12.000 szavazott le. A szavazás simán folyt, lo valamcuyuyi községben, rendzavarás sehol sem történt.
Már az első urnák fölbontásánál látszott, hogy
a nyilasok, akárcsak Balatonfüreden, itt is kiseikségben
maradnakA _ szavazatok össze-

Budapest, decemberi 11 A budapesti téli
idény csemcuyborozatai már erős ütemben
megindultak. Ezzel kapcsolatban a. M A V cs a
M A V A U T 59 százalékos utazási
kedvezményt,
engedélyezett, mindazoknak, akik az akció által kibocsátott cs az IBUSz
útján
forgalombahozott, 3 napra szóló kedvezményes
budapesti
elszállásolást cs ellátási biztosító
jegy füzetei
mutatják föl. Az akció eseményei közé tartoznak a hétfő reggel megkezdődő, „vidéki sujlóuapok" is.
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Krisztus nemcsak követőiért,
hanem az egész emberiségért
vérzett a keresztfán

Katona Jenő előadása a Katolikus Kör második adventi
kuiturdélutánján
(A Dclmagyarország
munkatársától) Nagy
érdeklődés mellett folyt le vasárnap délután
a Katolikus Kör és a belvárosi egyházközség
ínásodik adventi kultúrdélután ja a Katolikus
Ház nagytermében. A termet zsúfolásig megtöltő közönség élén ott láttuk
Glalffcldijr
Gyula dr. megyéspüspököt, a társadalmi élet
előkelőségeit nagy számban.
A kultúrdélután műsorát az egyetemi énekkar nyitotta meg. Kertész Lajos vezényletével
llarmath: „Mennyország királynéja" cs Laúrisin Miklós: „Katonádul" című hatásos karénekeket adta elő a kitüuő együttes. A közönség
őszinte elismeréssel adózott a szép műsorszámért, majd Katona. Jenő író, a „Jelenkor" felelős szerkesztője lépett az emelvényre és
„Csődöt mondott-e a kereszténység a családi,
társadalmi és állami életben?" eimmcl tartotta
meg előadását.
Közíróhoz méltó, nagyszerűen összefogott,
idézetek valóságos zuhatagával alátámasztott
előadásában Katona Jenő fejtegetését azzal
kezdte, hogy előadásának tétel kérdésére e falak közölt természetesen mindenki igenlő .választ vár. Ö azonban Hcrdjajew, a nagy keresztény orosz történetfilozófus egy könyveimével válaszol: „Wiirde dcs Chrlstentums und
die Unmürde der Christeu". (A kereszténység
méltósága és a keresztények méltatlansága).
Olykor a tan valóban csődöt nem mondhat, de
bennünk, tanítványokban annyiszor csődöt
mond. Hányszor felejtjük, hogy
Krisztus, aki a keresztfán vérzett,
nemcsupán követőiért, hanem azt
egész emberiségért, minden
egyes
halhatatlan lélekért vitte, végbe a
meg váltás müvét.
Arra a kérdésre felelt ezután, hogyan 'teljesítették apáink és hogyan teljesítettük mi keresztény föladatunkat ezen a földön. Hangoztatta, hogy mi igen nehéz örökséget vettünk
át apáinktól, bár nincs jogunk arra, liogy a
szent romokra hágva, apáiuk fölött ítéletet
mondjunk. Ezután a barokk korszakról beszélt, mint a magyarországi katolicizmus legvirágzóbb koráról, amikor a katolicizmus bebizonyította, hogy tud egyszerre magyar cs
katolikus is lenni. Utalt Zrínyire és Pázmányra, majd Prohászkára, a magyar katolicizmus
legkimagaslóbb alakjaira- Előadását húrom
főtételre építette: az adott szú szentségére, a
szociális érzékre, , és a lelkiismereti, szabadságra. E három tényező nélkül nem volna szabad,
senkinek a fórumra állani.
Katona Jenő azzal fejezte be mindvégig
magas színvonalú és rendkívül lekötő előadásai, hogy a magyarságnak saját hagyományaira kell függesztenie szemét és Kómára,
mert Kóma határa most újra itt van a Duna
völgyében, itt próbálja menteni a keresztény
civilizációt. A nagy tetszéssel fogadott clőndást hosszantartó taps követte.
Nagy sikere volt K. Kain. Kató zongoraművésznő koncertjének is. Dohnányi nemescsengésü motívumokból szőtt „PastpraIo"-ját
és Chopin egyik preludjét játszotta cl őszinte
tetszés mellett.
Bálint Sándor dr. egyetemi magántanár
BELVÁROSI

MOZI

Kedden, szerdán

mcgkapőan érdekes tárgykört 'választott előadása témájául. Adventi népszokásainkról beszélt közvetlen, szerény cs lebilincselő modorában. Az advent a várakozás, a reménykedés
csöndes időszaka. A nép ilyenkor, téli pihenőjének időszakában különös bensőséggel, mélységgel éli át vallásosságát. Az adventi népszokások ismertetése által bepillantást engedett hallgatóságának a szegcdköruyéki falvak, tanyák népének lelkébe. Színesen, hangulatosan ismertette a hetlehemezés szép szokását, a liturgikus eredetű búbtúueoltatási, a
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A holnap hősei
Kertész Mihály
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Ma KORZÓBAN
Szent Miklós-napi kedves mókákat s utalt a
Borbála- és Luca-napi szokásokra is, majd
részletesen ismertette azokat a poétiknsan
szép népszokásainkat, amelyek karácsony vigiliájához, vagyis a szentestéhez fűződnek.
Végül a tanítónőképző és a. leány]íceiirn
énekkara bemutatta a szegcdköruyéki „kántálast", az „angyali vigasság" énekelt.
•A kultúrdélután 19 óra ulán ért véget.

A meguespüspöh fölszentelte az ufsomogqitclcpí
napközi otthoni és Óvodát
(A Dchtiagyarországi
munkatársát ól) Az
újsomogyitelepi, Boldog Margitról elnevezett
napközi otthont cs óvodát hétfőn
délelőtt
szentelte föl Gluttfelder Gyula dr. csauádi
püspök- Az ünnepségen megjelent Pálfy József dr. polgármester és vitéz Shvoy Kálmán
dr. nyugalmazott altábornagy és neje, valamint Somogyi- és Újsomögyitclep lakossága.
Az egyik munkateremben földíszített oltár
előtt Glattfelder Gyula dr. csauádi püspök beszédet mondott, amelyben méltatta az új napközi otthon jelentőségét.
— Ha Jézus előtt ember cs ember között
vau különbség, akkor a fáradtak, a kereszthordozók és a. gyermekek állnak közelébb a
Megváltó szivéhez — mondotta
Glattfelder
Gyula csauádi püspök. A Szent .Vince Egye-

sülét a napközi otthon fölépítésével áldásos
munkát végzett. A mai időben külön jelentősége van a gyermeklélek nevelését végző intézmény fölépítésének. Tudjuk, hogy az egyesület fáradhatatlan munkát végzett és a napközi otthon fölépítését egy nemesszívü lélek
10.000 pengős adománya és a város segítsége
lette lehetővé.
Ezután elmondotta még a* megyéspüspök,
hogy ebben a napközi otthonban a szerzetet
nővérek gondoskodása, nevelése és föl ügyeleti
alatt a legjobb kezekbe van letéve a gyruieklélek.
Ezután Glattfelder Gyula 'Csanádi püspök
fényes papi segédlettel szentmisét pontifikált
Az ünnepség 12 órakor ért véget.

A világ minden részével
tudományos kapcsolatot épített k i
az Egyetem Barátainak Egyesülete
A vasárnapi tisztújító közgyűlés
(A Délmagyarország
munkatársától)
Vasárnap tartotta a FcrencJózsef Tudományegyetem Barátainak Egyesülete a központi egyetemen tisztújító közgyűléséi, amelyen beszámoltak az egyesület elmultévi igen eredményes tevékenységről. Ercky István dr. elnök
megnyitóját élcub érdeklődéssel fogadta a
közgyűlés, majd Csekey István dr. terjesztette
elő főtitkári jelentését, amelyben részletesen
beszámolt a fontos tudományos cs ismeretterjesztő munkát végző egyesület elmultévj
működéséről és a szakosztályok tevékenységéről. A beszámolóból kitűnt, högy az egyesület
az elmúlt évben is számos kiadvány megjelenését tette lehetővé, szinte a világ minden részének tudományos
intézetéivel kapcsolatot
tartott és a kiterjedt munka során ériékes
szabadegyetemi
előadássorozatot
rendezett,
ezenkívül is az egyes szakosztályok folytatták
évek óta ismert és becsült tudományos intézetekkel a 'csereforgalmat; hogy csak néhány
példát soroljunk föl az Egyetem Barátainak
Egyesülete állandó kapcsolatban
állott Londonnal, Nápollyal, Pósennol, Krakkóval, Bolognával, Bukaresttel, Ljubljanával és — hogy
csak néhány tengerentúli példát soroljunk föl
— Rio de Juiieiróval éppúgy, mint Mandzsukéval.

ja tovább' az évek óta Betöltött főtitkári tisztséget; a közgyűlés a professzor fáradhatatlan
munkásságának és érdekeimnek
elismerése
után Schneíler. Károly dr. professzort választotta meg egyhangúlag főtitkárrá. Csekey
professzor erdemeit jegyzőkönyvben örökítették meg.
A szokásos jelentések elfogadása után megválasztották három évre az tisztikart, amely
a következő: Ügyvezető-elnök: Ercky István,
alelnök: Buza László, Szcntpclery Zsigmond,
főtitkár: Schneíler Károly, titkár: vitéz Széchenyi Sándor, pénztáros: Kiss Albert, ellenőrök: Holló Domokos és Dézsy Ferenc, számvizsgálók: Vinczi Károly, Miklós Károly és
Kováis Ferenc, választmányi tagok: Bogavári
Baeli Bernát, Mcskó Zoltán, Hatás Elemér,
Kolfhay Lajos, Baross Dezső, Dúsa István,
Gyűrj fy István, líellrr Erik. Ba ló József, Csizmazia Kálmán, Kramár Jenő, Csekey István,
Szőkefalvi. Nagy Gyula, Kiss Ferenc, Koyüto-

Csekey István dr. ezután bejelentette, hogy
elfoglaltságára való tekintettél nem vállalhat-

A szerelem költői románca az óeeánjáröu.
. Madeira szigetén és Nevvyorkban. ,

Hal nél a Domogsáo
Magyar film. Tolnay, Könyves Tóth Erzsi, Szitás:, y, Kiss Ferenc. Mihályffy Béla, Pethcs stl).
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wicz Kéroly, Kisparti
János, Közma Ferenc,
Uálffy Ferenc, Pálfy József, Pap Nándor,
Parqszkay Gyula, Polner Ödön, llicsz Frigyes,
Richtcf. Bcla, Személyi Kálmán,
Vúrkonyi
Uildcbrand, Koncztvald Endre, Széli Gyula,
Fogcl József, Szí vessy Lehel, Tonelli Sándor,

ÁG

Tóth Imre, Török Béla, Mcrey László, Szepessy
Aladár, Wotf Ferenc.; szakosztályi képviselők:'
Tliury Sándor Kornél, Pap llóbcrt,
Bartók
György, Tettamenti Béla, Farkas Béla. Miskolczy Dezső, Környey István és Kiss Árpád.

rgQ joghallgató váratlan „előadása"
a tanteremben

fllgfcfclf

adott imrédy Béla volt miniszferclviöhitck, amire a rágalmazást ügyet megszüntettek

(A Délmagyarörszág
munkatársától)
Az
elmúlt év; novemberében meglepő események
játszódtok lo a szegedi egyetem egyik jogi
tantermében. A délelőtti órákban a tanteremben több mint száz joghullgató gyűlt össze,
bogy a tanrenden következő tanár előadását
meghallgassa. A professzor órája azonban
közbojött akadályok inialt elmaradt, okkor váratlanul n katedrára lépett Liszka Nándor;
harmadéves joghallgató és kijelentette, hogy
az elmaradt óra helyetfő tart előadást uz öszszegyült hallgatóknak. Még mielőtt bárki clleno szólhatott volna, Liszku nagy beszédhez
fogott, amelynek sorún politikai kérdésekről
beszélt. Kijelentései között foglalkozott Imrédy
Bélával, a kormány nkköri elnökével és a joghallgatók előtt többek között olyan kijelontcst
lelt, bogy „Imrédy Béla angol kém" és váratlan kijelentését azzal toldotta meg, hogy Imrédy miniszterelnök ' elárulta az angoloknak,

IiUgy Hitler meg fogja szállni Csehországot.
Liszka Nándor egészen szokatlan és váratlan egyetemi „előadása" után Imrédy Béla akkori miulsztcrelnök sérelmére elkövetett fölhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége
jcímén emelt vádat az ügyészség. Az iigy főtárgyalását hétfőn tartotta meg a szegedi törvényszék Sáray-tanácsa. ítéletre azonbun nem
került sor, mert Liszka Nándor mór korábban
olyan kijelentést tett, högy sajnálja „előadását", hajlandó Imrédy Bélának elégtételt adni.
A főtárgyaláson a rögtönzött előadást tartó
joghallgató
kijelentette cs
jegyzőkönyvbe
mondotta, hogy azóta belátta, hogy félrevezetve tette meg valótlan kijelentéseit, amelyekot
mélyen sajnál és amelyekért iinncpiescu bocsánatot kér. A törvényszék jegyzőkönyvbe
vette az elégtételt nyújtó nyilatközutot, amire
az iigyész közölte, hogy az elégtételt elfogadja
és ezért a yádut elejti.

Nemzeigyalázási

és izgatást

KcHtí, 19*59. 3eeemKe.r T2.
az asztalosmestert csendesíteni akarta, Czémann
igy válaszolt: iltt azért olyan nagy az adó, mert
sok urat nevel az állam*.
Nóvák tanácselnök kérdéseire Czémann beismerte a terhére rótt bűncselekményt. A beismerő
vallomás utóu a törvényszék számos tanút akait
kihallgatni, a tanuk közül csak Szabóné beszélt
magyarul, A pörbeszedek során L i s z k ay Lóránd dr. ügyész a vádlott példás megbüntetését
kérte, mert a rendőrségi jegyzőkönyvek tanulsága szerint Czémann politikai kapcsolatot tartott
fönn Kvasz György dr. pánszláv agitátorral és
kommunista érzelmei miatt állandó rendőri megfigyelés alatt állott.
Az ötöstanáes Czémann Jánost jogerősen &
hónapi fogházra itcflc.

Sorshúzás döntötte el kedvezően az ipartestületi tisztviselők
karácsonyi segélyének ügyét

(A Délmagyarörszág munkatársától) Az ipartestület előljásósága hétfőn este nagy érdeklődéssel kisért ülés! tartott R a i n e r Ferenc elnökletével. Az ülésen megjelent B i a c s y Béla dr. tb.
tanácsnok, az iparhalóság vezetője is. Az elnöki
megnyitó után V e r e s s Károly ellenőr ismertette a multhavi ülés jegyzőkönyvét.
A továbbiakban G y u r i s István dr. titkár az
elnöki előterjesztések sorún szóválette az iparosok OTI-járulékát, inajd bejelentette, hogy az
iparosbálat január 27-éu rendezik meg Arról Is
tájékoztatta az. elöljáróságot, hogy fölszámol az
iparosok 80 tagu taknréktársasága, amely egy cv
alatt 10.000 pengőt takarított meg.
G o m b o s István az ipartestületi tisztviselők
karácsonyi reinuncráeiója ellen szólalt föl, az
elnökség ugyanis 50 százalékos fizetési többletet
akart jultatni a testület alkalmazottainak. Az
ügyben
titkos szavazással döntött az elöljáróság.
A' szavazás eredmém ét V a r g a István hirdette
ki. Eszerint leadtak 34 szavazatot; ebből 18 /igémnél, 16 -neim-mol szavazott az elöljáróság tagjai
közül, 2 szavazat érvénytelen volt. Az ügyrend
értelmében sorshúzással döntöttek a rcmuncráció
ügyében. A sorshúzás a tisztviselőknek kedvezett;
a szegedi törvényszék
ölösJonócaa elöü
a tisztviselők tehát megkapják a karácsonyi segély!. A döntés után Gyuris István dr. titkár be(A Délmagyarörszág munkatársaiul) A szegc- azok, akik jelen voltak á kocsmai jete-netncl, sze- jelentette, hogy a remunerációra nem reflektál.
di törvényszék ölöstanácsa N ó v á k Jcnö elnök- mébe mondották a történteket, megcáfolták azt a
Ezután az egyetemi építkezések ügyében tett
letével hétlön löbb nemzetgyalázás! és izgutásl védekezését, hogy beszámithatallnnságig ittas
bejelentést
Gyuris titkár. Közölte, hogy az iparfigybeu tartott fötárgyalást. Az első izgatási volt; scsak kicsit szikrázott a szeme az italtói*
testület kérte a kulturkormánytól az építkezések
ügyben 13 a c s u Sándor orosházai napszámos — mondották a tanuk.
befejezését. \ kultuszkormány most válaszolt az
volt a vádlott, aki elten nz ügyészség a katonaL i s z k a y Lóránd dr. ügyész vádbeszéde után átiratra. A kultuszkormány közölte, hogy az egye.
ság intézménye olleiil izgatás miatt emelt vádat. az ötöstanács bűnösnek mondotta ki izgatás vétSzeptember elején történi ugyanis, hogy Racsa az ségében és egyhónapi fogházra, valamint három- térni építkezések folytatása érdekében az 1939—40.
cvi állami költségvetésbe 1(30.000 pengőt állilolt
orosházi C*áky féle vendéglőben összetalálkozott évi politikai jogvesztésre itéito.
be. Az átiratban u kultuszkormány annak a reű z i k u r a József földművessel, aki katonaruháA magyar nemzet megbecsülése elleni vélscg
ba) II beszélt néhány ismerősével. Sri kora akkor miatt került az ötüstauáes elé N i k o l a Péter ményének ad kifejezést, hogy 1941 tavaszán megkatonai szolgálatot teljcsilett és néhánynapi sza- kélcgyházi fiatal gazdasági cseléd, aki Bálint Béla indulhat a további építkezés, miután az 1940—41.
badságra érkezett huza. A beszélgetés során ilyen gazdaságában volt alkalmazásban. A föld közvet- évi költségvetésbe lováhbl összeget sikerül beálkijelentéseket telt: .Elég bolondok vagytok, hogy lenül a román batár szélén terül cl és a fiatal lítani.
Az elöljáróság ezulán több kisebb ügyet tárbementek katonának*. Az ötöstanács előtt liacsa gazdasági cseléd munka közben több alkalommal
Sándor nzznl védekezett, liogy semmire sem em- elment a határhoz cs beszélgetésbe elegyedett gyalt le, majd R a i n e r Ferenc elnök berekeszlékszik, annyira ittns volt. Szlkora József és több románnal. Bálintéit figyelmeztették Nikolát, tette az ülést.
hogy nc menjen a határvonalra és egy ilyen figyelmeztetés közben a vádirat szerint sntyos magyarellenes kijeleutcseket tett, többek között olyunokat mondott, bogy .majd jönnek a románok*. A
főtárgyaláson Nikola azzal védekezett, hogy soSzegeti [Csekonics és Kiss utca sarok) hasem tett magyargyalázó kijelentéseket, azonban
haragban volt a gazda fialat fiával azért, mert
Budapest, december 11. A postavezérigaztiltakozott az ellen, bogy nem adnak rendesen gatóság közli, hogy a nemzet nagyjainak arck a k \< v o n v k - a d í s z e k
enni a gazdasági cselédeknek, csak délelőtt 11 óra- képét ábrázoló általános forgalmi levélbólyeArabesk cukor függelék 1 drb
—.02
kor kapott reggelit. Rosszul hántak vele és amiAranyszínű kötöző zsinór I gombolyag —.10
kor emiatt tiltakozol! — szerinte —, bosszúból gok, a Magyar a magyarért mozgalom céljára
Angyatbajszóró 1 csomag
—12
jelentették
föl. Ifj. Bálint Béla vallomásában szolgáló 50 százalékos felárral kibocsátott muJéglametla 1 levél
" —-.12
azonban
megcáfolta
a gazdasági cseléd védekezé- lékbélyrgek, továbbá a debreceni református
Csillagszóró t levél
—.12
sét és szemébe mondta a vádlott legénynek azo- kollégium 400 éves jubileuma alkalmából kiI ziistszinü bon
—.28, — 24, —.18, -.12
kat a kijelentéseket, amelyeket a határvonalon adott emlékbélyegek, végül az első CserkészI'eugöláne 1 levél
—.18
használt.
lcány-világtábőrozás emlckbélyegek 1939 def.ghetetten fém karácsonyfadísz 10 drb *-.24
A törvényszék bűnösnek mondotta ki a magyar cember 31-érrel érvényességüket vesztik.
aj
I.ametla 6 levél
—.24
nemzet megbecsülése elleni vétségben és egyhó- ezekkel a bélyegekkel bérmentesített, postakülCsillogó aspest hópehely 1 doboz
—.24
napi fogházra, valamint háromévi politikai jog- deményeket 1910 január
Gyertyatartó 12 drl>
—24
1-töl Icczdödölcg <t
vesztésre.
ilóltc. Az Ítéletben Nikola Péter megKarácsonyi, vagy újévi képeslap 10 drb —.21
postahivatalok
mrg
port
ózzák.
nyugodott, igy az azonnal jogerőre emelkedett.
Karai-somi- vagv niévi üdvözlet
Az október 2-án nz Országos Protestáns
C z é t n a n n János békéscsabai asztalosmes.borítékkal 3 drb
—.24
Nnpokknl kapcsolatban kibö7!sntoft. fnláras hóter
ellen
az
ügyészség
nemzetgyalázás
és
államDióaranybzn I csomag 10 lerél
—.38
ellenes izgatás miatt adott ki vádiratot. A vád lycgek árusítását a. posfa december 31-éveJ
Csokoládé karácsonvfa függelék
szerint C z é , n m n n János augusztus utolsó nap- megszünteti- Az emlékbélyegek azonban 1940
I doboz
—
—.'48
jaiban. amikor a német és az orosz megnouilűnia- június 30-ig n fölár figyelmen kívül hagyásáHavas boú
—.38, —.13
dási szerződést megkötötték, S z a b ó Jánosáéval val számítolt névértékükben bérmentesítésre
Csokoládé függelék 10 drb
—58
folytatolt beszélgetés közben a következőket monSzaloncukor Cél kg
—.98
dotta: : Két évvel ezelőtt azt mondották, hogy fölhasználhatók. December .Il ike utáu az ali siflogó üveg karácsony fadísz 10 drb
—.98
oluiékbélyegmeniiyiségeket
Oroszországban eszik egymást vs cr-bere.., irost adatlanul maradt
Kwáeronvlg H/lrM /.Íróra este 7 órakori
pedig ide szeretnék hivni őket*. Amikor bzabóué a posta megsemmisíti.

Párisi Nagy flraház Rt

pörök

Az év vénéig érvényesek
az emlékbélyegek
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Vigyázat:

az állomás Iclöl lehetetlen autóval, kocsival b e h a j t a n i ' a Dóra-térre; szinte ar-

ra kény-zeritik a Szegedre érkező idegent, hogy keriiljo el IS/.egeit

és

és nem szenvedne sérelmet a legelsöbbrcndu városi érdek.
A táblák körülbelül mind maradhatnak a helyükön, csak éppen meg kell őket fordítani. De.
haladék nélkül cs sürgősén. Bizonyosra vesszük,
—- a Dóoi-térrc . i ü
bogy a helyzet részletes mérlegelés énei ezt a megoldást elfogadják az összes hatóságok, nem beNyilván itt a helyes elv keresztülvitelénél közle- szélve a városról, amelynek elsőrendű erdeke az.
kedésrendészeti okokból véletlen, de annál mar- hogy szinte kínálja mindenkinek a Dóm-tér szépségeit. Mert csak meglepő, liogy közlekedésrenkánsabb hiba történt.
Semmi akadálya nem volna az egyirányú köz- dészeti okokból egyszerűen elzárni próbálják az
lekedésnek, ha az egészet egyszerűen megforgat- idegen elöl a Dóm-teret . . . Hátulról pedig nem
nák. Mondjuk a Boldogasszony-sugárut felől a szoktak bemutatni seliol egv építészeti remekmüDóm-téren és az Apponyi Albcrt-utcán keresztül vet . . . Vigyázat, a Dóm-terre behajtani nemtörténne a közlekedés és kifele a Zrinyi-üteán ke- j csak szabad, de egyszerűen mindenki részére kíscsztül. Ezzel megvalósulna a helyes közlekedés vánatos.

Behajtani tilos!

(A J>éImagy*rország munkatársától) Szeged
lassacskán mégis csak rákerül az scurópai metropolisoké sorára. Ezt a tételt látszik igazolni
az a tény is, liogy a legutolsó napokban hatósági munkások jelentek meg a Dóm-tér, az Apponyi Albert-utca cs a Zrinyi-utca környéken, jóiismert utcai jelzőtáblákat szereltek föl azzal a
hosszabb idő óta tartó rendészeti törekvéssel,
hogy a város forgalmasabb vonalain bevezessék
az egyirányú közlekedési rendszert, a nagyforgalniu nyugati nagyvárosok mintájára. A törekvés nem nj és a piros-fehér táblák sem ismeretlenek a szegedi utcákon, a város különböző
pontjain már hosszabb ideje állanak a közlekedési tilalomfák és helyes irányba igyekeznek terelni a forgalmat. Mégis ezek a legutóbb fölszerelt tilalomtáblák érthető föltűnést és meglepetést keltetlek — valljuk bc — joggal.
Az történi ugyanis, hogy a közlekedésrendészeti hatóságok igenhelyesen rájöttek arra, hogy
szabályozni kell az állomás, illetve a város felé
tarló forgalmat árn ál is inkább, mert ugy az
Apponyi Albcrt-utcán, nuijd folytatva a Boldogasszony-sugáruton, illetve a Zrínyi- és Kelemcnutcán igen elénk a forgalom, különösen azokban
u napszakokban, amikor a vonatok érkeznek Szegedre. Ezekben az időpontokban valóban szükségesnek látszott az egyirányú közlekedés bcvczctcímezett városi szempontnak. A Klebelsbcrg-lé
egész napou át igeuíorgalmasak. és már most tó
sokszor fordult elő közlekedési bonyodalom, esetleg baleset, amelynek szaporodásával meginkább
kell számolni az autóforgalom állandó növekedésével. Tehát nagyon helyes volt az illetékes rendőri és városi halóságoknak
az. a törekvése,
amellyel rendezni kívánták az egyirányú forgalmat. Éppen csak a mód ellen van jogos kifogásunk, elsősorban városi szempontból. Nem vitás,
hogy a helyesszándcku intézkedést helyes irányba lehet terelni könnyűszerrel cs rövidesen.
^Behajtani tilosa-jelzőtáblákat szerellek föl
á két párhuzamos vonalon a Klebclsbcrg-tcrtöl az
Uroszláo-utcúig, illetve a hídig. A forgalmat
azonban éppen az ellenkező irányba tereltek, mint
ahogy az elsőrendű városi erdekek paraucsolólag előírnák és megkívánnák. A tilalomfák jelenleg előírják, bogy az állomástól befelé csak a Zrinyi-utcán khet közlekedni, inig az állomás fele a
város belterületéről csak az Apponyi Albert-utcán, illetve a Dóm-téren keresztül. Tehát a tilalomfákkal azt értek el, hogy

részét
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legszebb

európai nevezetességét; a
Dóm-teret.

A tilalomfák parancsa szerint ákl Szegedre érkezik, csak a Somogyi-, vagy legjobb esetben a kis
Eötvös-utcán keresztül juthat a térre, amikor pedig — minden városi és idegenforgalmi szempontot megcsúfolva — az idegen hátulról kapja a
varos legszebb és legművészibb teret. Egyenesen
mellékulakra terclik az idegeneket a tilalomfák,
majdnem elzárják a Dóui-teret a Szegedre érkezők elöl . . . Ez pedig ellentmond minden jól crtrrmezelt városi szempontnak. A Klebelsbcrg-tóren két harsány tábla is jelzi, hogy »behajtani
tilos* a Dóm-terre: a Hősök Kapuja után és a
Gellért-kapunál. A szerencsé* rendelkezés folytán
tehát a főkapun keresztül nem lehet bejutni a
térre sem kocsival, sem autóvaj . . . Alig látott
olyat a modern várospolitika, hogy csak hátulról
lehessen keresztülhajtani a város legszebb terén.

Karácsonyra
nitfolít

Siessen meg ma kiválasztani dusan felszerelt raktáramban egy
örökéletű köpli függönyt, ágyteritöt asztalterítőt. Kapható minden méretben és
mintában OZV. SCHNITZER UPÖTNÉ Valériatér 10, I. lépcsőház, II. emelet 3.
A népmozgalmi nyilvántartás elkészítéséhez középiskolát végzett

íólrósu

fcrliirnnhacröHct

egésznapi elfoglaltságra fölvesz a katonaügyosztály. Jelentkezni khet az Iparostanonciskölában
reggel lel Ö-kor. Írószert magával hozni lartpzik.

Eredeti

PETERSDORFI

csiszolású

J O S E P H l N * f c l * 4 U T T E
ó l o m

k r i s t á l y o k

HÍREK
— fiuócz Béla dr. elfoglalta hivatalát. 13uócz
Béla dr. rendőrfőkapitány-helyettes betegségéből fölgyógyult és hétfon elfoglalta hivatalát.
— ördögh Lajos dr. tb, városi tanácsnok gyásza. Súlyos csapás érte a város egyik legkiválóbb
főtisztviselőjet: ö r d ö g h Lajos dr. tb. tanácsnokot. llctfönc virradóra váratlanul elhunyt
ördögh
Lajosné.
Az
elhunyt
úriasszony
férjével
ideális
családi
éleiét
élt, szinte
közmondásos
volt
az
a
harmonikus,
meghitt házastársi életközösség, amely ördögh
Lajos dr-t és nejét jellemezte, ördögh Lajosné
Erdély szülötte volt, rokonai most is a megszállott. területen élnek. Teinetcse 13-áu délután 3
órakor
lesz
a
belvárosi
temető
kupolacsarnokából. A
városi tisztviselők
Pálfy
József dr. polgármesterrel az élükön bensőséges
részvétüket fejezték ki Ördögh Lajos dr. fajdalma és nagy vesztesége fölött.
—. Ma ülést tart a jogügy i bizottság. Ma, kedden 16.30 órakor a jogügyi és pónzügyi együttes
szakbizottság ülést tart a városháza tanácstermében. Az ülésen szóbakerül a gázgyári 3,000.000
pengős függökölcsön átalakítása hosszuhatáridejü kölcsönné. letárgyalja a bizottság a várost
tisztviselők karácsonyi segélyét, valamint a pótköltségvetést.

flrany és briliiáns ékszerekből

a l k a l m i vételek
nagy választékba^. Tekintse meg
vételkényszer nélkül.

ROSENBERG

ékszeripar, Károlyi utca t. szánt
— Karácsonyi és újévi levelezőlapok.
Művészi kivitelű, magyaros izlésü karácsonyi és újévi levelezőlapsorozatot tervezett cs hozott forgalomba B o z ó Gyula, a
neves szegedi iparművész-tanár. A lapok
olcsósága és magyaros hangulata
bizonyára megnyerik a közönség tetszését s
elérhető lesz az, hogy kiszorulnak az országból az ízléstelen, külföldről behozott
ünnepi levelezőlapok annál is inkább,
mert Bozó művészi lapjai azt a kívánságot viszik mindenkihez, amit mindnyájan akarunk: boldog magyar karácsonyt
és boldog magyar ujesztendőt.
— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc JózsefTudományegyetem Barátainak Egyesületé 14-én,
csütörtököD 18 órakor az egyetem aulájában (Dugonics-tér 13, II. cin.) szabadegyetemi előadást
tart. Előad K o s á r y Domokos dr., a budapesti
Báró Eötvös József-Kollégium tanára Kárpátcurópa* cimmel. Belépés díjtalan.
— Eljegyzés. Bálint Vali és Gróf Kornél dr.
jegyesek. (Minden kulün értesítés helyett.).

H AYtágnél

A
- 1 '» A Mctcorologivl Intézet jelenti 22
t\.7. 1 Q O órakor. I d ő j ó s l a t : Északkeleti
légáramlás, túlnyomóan borult, sok helyen ködös
idő. Több helyen, főleg az ország déli felében havazás és havaseső. A hőmérséklet az ország észak- <
keleti részében süllyed, egyebütt alig változik.

— Akikncl a szükséges testmozgás hiányzik
cs ezért szokványos székrekedés, megzavart gyomorcmésztés és teljes étvágytalanság esete áll
Icuu, igyanak reggelenként felkeléskor cgyj-egy
kis pohár természetes s Ferenc József keservvizet, mert ez egy régóta bevált háziszer, amely
lényegesen hozzájárulhat ezen renHcleiicsségck
megszüntetéséhez. Kérdezze meg orvosát!
— Vacsora Zámbó Karoly lisztciciére. Jólsikerült intim hangulatú baráti vacsorát rendeztek Zámbó Károly rókusi kántor tiszteletére kartársai nyugaiombavonulása alkalmából. A Hági különtermében hétfőn este megrendezett vacsorán megjelentek az összes szegedi kántorok, sőt vidékről is sokan eljöttek
az ünnepi alkalomra. Ott voltak azonkívül
Zámbó Károly jóbarálai cs tisztelői nagy számban. Az első pohárköszöntőt Kapossy Gyula
mondotta, majd Csornák Elemér és Kiss István püspöki tanácsos köszöntötték a nyugalomba vonuló Zámbó Károlyt. Az ünnepelt
rimes sorokban válaszolt a megtisztel telesre
és mondott köszönetet a jókívánságokért.
*
_ R E J T É L Y E S GYILKOSSÁGOK A NÉMET—DÉLSZLÁV HATÁRON. Grácból jelentik: A sulmbachi vámellenőrző állomás
egyik vámtisztjet a délszláv határ közelében,
Gráctól délre, egy ismeretlen férfi, akit a vámtisztviselő igazolásra szólitoll föl. pisztolyával
lelőtte. A tettes azután elmenekült. Rövid idővel ezután a szomszédos langeggi
ellenőrző
állomáson egy kisegítő alkalmazottat ugyanez
a tettes ugyancsak pisztolylövéssel, lesből megölt. Később egy harmadik vámtisztet is agyonlőtt. A '22 éves gyilkost ezután heves tűzharc
után agyonlőtték.
— Az Egyetemi Énekkar vendégszereplése I jszentlvánon. A szegedi Egyetemi Énekkar szólónyolcasa és a szaJonkvinlctt tagjai vasárnap este
IJjszentivánon a gazdaköri nagyteremben adventi kulturcst keretében vendégszerepeltek. Az
egyetemi énekeseket K e r t é s z Lajos karnagy
és T ö r ö k Sándor dr. ügyvezető-elnök kisérte. Az
adventi kulturesfc ünnepi beszédét S z e n t h e l y i M o l n á r István mondotta, majd a szegedi Egyetemi Énekkar szólónyolcasa D e á k-B á r d o s
»Bcthlchcmi köszön tő,<-jét K c r n-M o 1 n á r »Yirágének«-ét és Szól a kakas már . . . cimü éveket adta elő, majd a szalonkvintett számai következtek. Szünet után B i t t ó János magyar nótákat énekeit nagy siker mellett, utána ismét nz
Egyetemi Énekkar szólónyolcasa Kern-Molnár
'Sárgul a falevél® cimü dalát énekelte, utána
B á n f f y György: -Kék nefelejts- és F i g e d v
Sándor »A virágnak megtiltani nem lehet* cimü
dalait adta elő. A tenorszólót énekelték Schmutzler Ferenc cs Fodor Jenő. A nagyszámú hallgatóság lelkesen ünnepelte az egyetemi énekeseket

V á s á r l á s előtt nézze meg
ü O I* l l é $ V
b ő r ö n d © * kirakatát
UNIÓ és Nemzeti Takarékosság könyvecskén készpénzáron ! M
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U H ÓS VlŐi divatcikkek harisnyák kötött- it szegedi niiinftanéiküliek
kísrácsonijí segélye
áruk dűs v á l a s z t é k b a n C S Ó r B é l á n á l
Kígyó u. és Fckctcsas u. sarok

BEKÜLDÖTT HÍREK
Az Egyetem Barátai EgjcsMctónck orvosi
szakosztáiyh és a vele cgyesíiJt Szegedi Orvoscrylet 13 ón. szerdán 17.30 or.ii.or tartja szűkülései a bőrgyógyászati klinika tantermében.
A dohánygyári munkásság hatalmas érdeklődéssel megrendezett adventi zléinlánsoiozatán
•nőst, csütörtökön 16 órai kc.'.iletlil az ünnepi beszédekel Magyar Károly EMSZO tanácsadó és
Y ida István, a hivalásszertczct országos főtitkára mondja. Vida István beszédének a lén ája:
>K»is/.los és u magyar család*. \ kiscrőiuüj'ji kiemelkedő száma az Egyetemi Énekkar nyolcasának szereplése, kellős műsorszám nál. Fodor Jenő szólót énekel Ernszt Ferenc dr. zongorakjséi.elével. Mállcr Károlyné szaval, a Földvüry-trió
zeneszámokat ad elő. A díjmentes előadásra az
érdeklődőket szeretettel hivja a rendezőség.
Az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya 13-án (szerdán)
tartja
1219. szakülését. A szakülés ideje 17 óra helye az
általános szervellen vegytani intézet tanterme
(Dóm-tér).
—oo"—

— Romlott ételek okozta mérgezéseknél a
jryorshn és biztosan ható természetes „Ferenc Jó'»ef keserűvíz azonnali használata — egy vagy
két. pohárral — rendkívül fontos segédeszköz.
Kérdezze meg orvosát!
— Megjelent a vidéki nj telefonkönyv, Budapestről jelentik: A postavezérigazgulóság közlése szerint a vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsorának 1939. évi kiadása megjelent és
szétküldése, valamint árusítása megkezdődött. Ez
n névsor már a kárpátaljai távbeszélőclöfizetök
adatait is tartalmazza, A vidéki hálózat előfizetői
u névsort ingyen adják. .
— Halálozás. Dr. ürdögh Lajosnc
született
Licbtciithal Mária december 11 én (hétfőn) hirtelen elhunyt. Temetése 13-án délután 3 órakor lesz
a belvárosi temető kupolacsarnokából, Kiilönvillainos a Dugonics-térről délután fél 3-kor indul.
— Motorkcrékpárbuleset. ö n k i Lajos városi
nyilvántartó vasárnap a Kálvária-ufon haladt
motorkerékpárjával. A vámház előtt a motorkerékpár megcsúszott cs a városi nyilvántartó széles ívben a kövezetre esett, Puki Lajost a mentők lábtöréssel szállították a közkórházba.
— A kulimra megsértésevei vádolt ügyvéd elégtételt ad. Kölhalnlnuizásra üldözendő rágalmazás
vétsége miatt tartott főtárgyalást a szegedi törvényszék egy szegedi ügyvéd ügyében.
Bokor
'I'ál dr. egyik ügyfele hónapokkal ezelőtt bejelenti st lett a szegedi Ügyvédi Kamarához és a kamara fegyelmi bírósága a törvényes előírásoknak
megfelelően részletesen megvizsgálta a bejelenlés
ágyét. A fegyelmi biróság döntése ellen Bokor
Bal dr. lóllebbczésscl élt, amelyben olyan kitéleleket használt, bogy az Ügyvédi Kamara meglette a följelentést rágalmazás vétsége címén. A
szabályszerű fölhatalmazást megadták, a kamara
megsértése miatt vádiratot adtak ki az ügyvéd ellen. igy került az ügy a szegedi törvényszék elé.
izonban iléllcbozalaira nem került sor. mert Bokor I'ál dr, még nz érdemi főtárgyalás lefolytatása elölt kijelentette, liogy a kamarát sem megbántani. sem megsérteni nem akarta, föllelj bezésenek inkriminált kitételeit visszavonja es sajnálja. Az elégtételt nyújtó nülalkozat után az
Ügyvédi Kamara képviselője nejclcnlclte, liogy a
kamara a nyilatkozatot elégtételül elfogadja,
nem kívánja az ügy folytatását és intézkedik a
fölhatalmazás visszavonása iráni. A törvényszék
ezek ulán a tárgyalást elnapolta cs a fölhatalmazás visszavonása ulán az ügyet megszünteti.
— Nyomorog c-:v Kétgyermekes család cimen
megjelent fölhívásunkra N. N. 1 pengőt adományozott. További jós/ivü adományokat szívesen
közvetít kiadóhivatalunk (Arad i-n Ica 8.).

fillérért
mindennap

cserélhet

könyvet

a Délmagyarország
Kölcsönkönyvtáráhan

(A Délmagyarország
munlculársálvl)
dám
János HjfVén.rhatósági bizottsági tag közgyűlési indítványt nyújtott bc l'álfy József dr.
polgármesterhez, a
szegedi niúukn nélküliek
karácsonyi segélyezése ügyében. Az
indítvány arra kéri a várost, hogy a karácsonyi
ünnepek előtt a munkanélküliek készpénz- és
természetbeni segélyben részesüljenek.
Az indítvánnyal egyidejűleg a népjóléti hivatal is elkészített egy tervezetet a munkanélküliek karácsonyelőtti lolsegélyezóscTc- A bivqtiil fölszólította a munkanélkülieket, hogy
hétfőn ,12 órájg jelentkezzenek összeírás végeit. Hétfőn délig IKK) jelentkezőt írt össze a
népjóléti hivatal és ezek közül 400 szellemi
iuséginunkús és 700 fizikai munkás volt.
A szellemi inségmiinkások segélyezése már
(ölibé-kevé'shbe uigctürtenx] így karácsonyi segélyt esak a fizikai inségmunkások
részére
utalnak ki közmunka formájában. A fizikai
munkásokat a városi kertészethez osztják bo
és utcák föllültcsóiiél, valamint a fák és parkok rendbehozatalánál segédkeznek. Áitaláhau
egy-egy fizikai munkanélkülit karácsony előtt
10—12 pengő keresethez juttat a víiros.
A munkálatokat
megkezdik.

a

Karácsonyi
legolcsóbban,

következő
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hét

elején

üdvözlő lapok

Simonyi Lajos

fényképésznél készülnek.

— Éjszaka vigyázz az aranyórára. Néhány
nappal ezelőtt Mindszentről hivatalos ügyel
Szegedre szólítottak egy igazgatót. Mivel aa
ügyek elintézése hosszabb időt vett igénybej
uz esli vonallal már ncni tudott hazautazni:
ós igy kénytelen vojt másnap reggelig Szegeden maradni. Az esti ór.ákban megjelent az
egyik vendéglőben, ahol egy megnyerő külsejű nővel ismertették meg ismerősei. Néhány
órán keresztül a társaság igen jól erezte magát, sőt éjfél után továbbfolytatták a szórakozást együttesen kimentek az állomási étterembe, később pedig, liogy kipihenje magát
az igazgató, az egyik szegedi szállodában
vett ki szobát azzal, liogy reggel hazautazik.
A reggeli elutazásból aZonbun nem lett semmi. inert a vonat indulása előtt azt vette észre. hogy elIunt zsebéből aranyórája, aranylánca. egyéb értéktárgya, valamint tárcájából
50 pengő, b'öljelentést lelt a rendőrségen és
a detektívek néhány óra múlva már clőkerltetiúk a megnyerő megjelenésű ismeretlen ismerősi. A nőt, nélfön vonta felelősségre lopás
miatt I l á b e r m a n n törvényszéki biró. Az
elegáns bundában védekező nőt a fogházör
állította a biróság elé és védekezésében azt
adta elő, hogy az értéktárgyakat ajándékba
kapta a rövid ismeretség után. Meg is maradt vallomása mellett mindaddig, amig nem
figyelmeztették, hogv tagadása miatt esetleg
hosszabb ideig lesz az. ügyészségi fogház vendége. Ekkor a/után lesütött szemekkel beismerte. liogy hajnalban kiüresítette ismerősének zsebeit. A törvényszék lopás miatt jogerősen 20 napi fogházra ítélte. A vádlottak
padjára került a nő elvált férje is, akinek
esak annyi szerepe volt az iigylven, bogv megőrzésre odaadta volt felesége az aranyórát.
Az elvált feleség könnyelmű éjszakája miatt
esak tulajdon elleni kihágásért ítélték el a
voll férjet 20 pengő pénzbüntetésre.

s í t e c i i ; j >
d i m j o i i i c s -lé r i,

SZÍNHÁZ
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MŰVÉSZÉT
— Kassai színlap. Kassán nagy sikerrel mutatkozott be a Kurdoss-társulat, amely a „Vidéki
történet* cimü színmüvei kezdett Könyvcs-Tólli
Erzsi felléptével. Kitűnően sikerült Zugon István és Losonczy Dezső zenésvigjálékának: a
„Tizenötévé találkozó dnak,. a premierjét is.
ötvenszázalékos hclyúrakkal hirdeli u szinház a
iGyurkovics-lányok* cimü vígjátékot
—oO°—

\ siiiilitii.i i r o d a liirc!
Kedden, szerdán é» csütörtök este a nagysikerű „Zimberi-zombori szépasszony* szerepel a Városi Szinház műsorán. A szerdai megnyitóélőadás
Óla állandóan teli házak elölt folyik ennek a hangulatos operettnek nz előadása és a közönség tapsokban nyilvánuló elismerése jelzi, hogy az Ihász*
stngione színészei Szegeden is befutottak.
Pénteken bemutatót ünnepel ii színház. Koltay
Tmre: Cini n kiadóban • cimü nagyoperett je kerül
a szegedi közönség előtt bemutatásra Az operett,
amely a pécsi ősbemutatón óriási sikert ért cl,
a szegcdi közönséget is meg fogja hódítani. A
zenéje a régi nagyoperettekre emlékeztet, hatalmas finálék teszik élvezetessé az előadást, A
jegyelővétel megindult cs remélni lehel, bogy ennek az eredeti bemutatónak táblás ház lesz fariuja. A pénteki előadás bérletben kerül színre. A
„Cim a kiadóban* szombaton esle, vasárnap délulán rendes helyárakkal és vasárnap este kerül

Játékkocsik

Iricik'ik. angolkocsik olcsó áron V
készilőnél kapható: K A L L A Y gyermekkocsi üzem. Kálvária
u. 44. sz.

FILM
Várlak
(Irciie Duitnc cs Charles Boycr lilmjn
u Széchenyi Moziban)

Az egyik legművészibb film, amely amerikai
stúdióban készült . . . Mintha egyesülne ebben az
alkotásban a franeia film írói finomsága a hollywoodi ipar technikai csucstcljesilményévcl. .Voltaképpeu egy ügyes és érdekes tárca ()dja a történetet, de olyan színészekkel, mint a légicsen finom Irene 1) u n n c és az imponálóan ábrázoló
Charles B o y c r . És a színészi duett niiívcszele
körül a fotografálás külön művészete. Amit néhány óceáni és madeirái kép mutat, az valóban
a fényképezés bravúrja. A halk és végig itói eszközökkel tartott filmen kiilön értékelés illeti a
zenei részt és néhány szinte felejthetetlen epizód— Sikkasztott n hajóállomás! pénztárból, Sik- alakot (például egy fehérhajú és ícliérkendős
kasztásért vonta felelősségre hétfőn délelőtt Mol- nagymama, vagy a gyerektrió). A románc finomn á r István dr. törvényszéki biró M é n e s i Im- ságát végig feszülten érdekes cselekmény teszi
re volt M ITU- jegy pénztárost. A vádirat .szerint amerikaivá. Még a happy-endet is néhány pillaMénesi júliustól augusztusig 381 pengőt sikkasz- nat alatt finom cs nemes eszközökkel állították
tott a hajózási vállalattól. Ménesi Imre beismer- be. Az utóbbi idők egyik legszebb cs legművészibb
te a bűncselekményt, azzal védekezett, liogy beteg amerikai filmalkotása.
édesapja gyógyítására költötte a pénzt. A törvényszék Ménesit lu'inösneK mondotta ki és jogerősen 3 hónapi fogházra Ítélte. Az ítélet végrehajtását a törvényszék 3 évi próbaidőre fölfüg- MŰSOROS ESTJE MA, KEDDEN esté fél 9
gesztet le.
órakor kezdődik a hitközség dis/tcVmében. Je— Karácsonyi ajándék clölec nélkül Tóthnál. gyek a hitközségi irodában válthatók,

II Szegedi Izraelita Nőegylet
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Fiatal angol exportvágásból hetenkint 4—3>00
drb belsórcszck kiárusítva kizárólag üzleteinkben
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a* 5- helyéé UéeUH a r e á l i s szolnoki

Szolnoki MÁV-Sxeqed
íízolimk^ detemiwF I I . . SíCőF.di >fc®.r-Uvöröitk:n
n.<© vplt, ta derűlátás, a szolnoki. m£rk(izés.. előtt,
a sgyrkplókn^c^ik, jiii rcszqjjétÉ %&Mtggi> k.97EyE^ctlp^ é^ attól] hogy % vasutascsapatnak. jj-j.
yiSii J p J V s font. Sajnos ezúttal a! borúíátóku'ak
.j m
n m g í ^ t e ' t t v ó k ' a^!,,

Olcsó húsárak:

2it

vereség

miait

(4:*)

á íüziíökj szünet titán á szoTpoki csávát iái szolt
sokkal jobban és a Szeged csak akkor kezdett
forrnia Jeudűlni, amikor már késtj volt. A Sze-

tfwpa&
cjáitr
ijhsloj^p njcgszpuunk

és na© -hiba volt az együtt^ csalárláncának a
tengelyében. Nem akarjuk menteni a fezegedet,
mert a vereség . reális, de meg kell állapítani,
bogy l:0-ás vezetése után Lukács egyik lövéséi
hatalmas szerencsével védte a szolnoki kapus,
majd a szegedi középcsatár tiszta helyzetben súlyosan hibázott Ezt kpyette az ellenfél g©enlitö '
gólja, amelyben Tóth erősen ludas. Ennéfa gólnál három szegedi yédő .^bámészkodott, .elsősorban Tóth, akinek föl kellett Volga vennie a labdát, miejőtt az Szánthö birtokába jutott.. Ezt a
hibáját teszámitva, Tóth elsőrangúan védett cs
végeredményben sok része van abban, h o © nem
nagy óbba rányu vereséggel tértek haza a pirosfehérek.
Az I. felidőben egyenrangú ellenfelek voltak

relsöiparískoia a csapa*-,
Vincze az cHiieni asztalitenisz
didkbaiitoif
(A Delmagjarország munkatársától) A Felsőfpariskola rendezésében vasárnap
bonyolították
ic a szegedi e©cni cs csapatbajnoki KiSUií-asztaliteniszbajnokságokat. A küzdelemből a Feisőipariskola , megérdemelten került kj győztesen.
Lrcdmények; csapatbajnok: FcísőiparLitoia, 2.
Dugonics-gimnázium,
Baross-gimnázium, egyénileg: 1. Vincze (1 clsöipar), 2. Hoffinanu (Dugonics), 3. Báthory (Felsöipar) és Fáry (Dugonics),
páros: 1. Vincze—Kálmán (Felsöipar], 2. Báthory
—Herczcg (Felsöipar), 3. Fáry—Lőcs L cs Ilofímann—Lőcs if. (Dugonics).

x Favoritgyőzelmek ta vasárnapi NB-fordulön.

Tüdő szívvel
60 fül.
Malacláb
60
Vesevelö
100 ír
Farok
80
0rriaesont,husos4Q »
Malac-iiélszin 200
Kapható egcsz heten át bármelyik napon frissen

— :

a

j
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teltette, mert csatárrá avanzsált fedezet bepaszszolta a labdát. Á játékvezető — a szegedi futballisták állítják — azt mondotta, h o © a szögletet csak rúgni lehet, illetve be kell Ívelni a
kapu elé . . .
Á gólokat N a © (Szeged), Száuthó és Na©lőtte.
Á szegedi játékosok elbírálásánál Tóthról es
Lukácsrój már szóltunk Á fedezetsorban Bertók, a csatári áriéban Bognár és Harangozó játszott .kitűnően cs Baróti, amikor visszament a
halfsorbá,
A Szeged a vereség következtében a tabella
5-ik helyére esett.

NEMZETI BAJNOKSÁG
A) Liga.
1. Kispest
12 8 2 2 42 18 18
2. Újpest
12 7 4 í 30.17 18
3. Hungária
12 7 3 2 33:17 17
4. Ferencváros
12 8 — 4 38 22 16
5. Szeged
12 7 2 3 26:18 16
6. Törekvés
12 6 2 4 23:22 11
7. ElcktVomos
12 5 3 4 21:26 13
8. Bocskai
12 5 á 5 21.32 12
9. ilafadas
12 5 I 6 24:26 11.
1Ó. Szolnoki MAV
12 4 — 8 18:25 8
lt. Gamma
12 3 2 7 11:25 8
12 Szürketasi
12 3 1 8 2í.33 7
13. KAC
12 2 2 8 15:39 6
11. Nemzeti
12 2 — 10 15:2-1 4
'a Nemzeti föoszlása folytán ezuttai elmaradt
Újpest—Nemzeti mérkőzés két pontját 0:0 gólaránnyal az Ujpst kapt. A jövőhéten a Szolnoki
MAV kap i|© két poDtot.

RIBIZSÁR

Szent György-utca 4 - 6
KlauzáB-tér 3,

SZAKÁCSKÖNYV
Irja: dr. C s i k ó s N a g y

Józsefné

Kedd; ebéd: köménymaglevcs, hurka-kolbusz,
babfőzelék, almás szelet; .vacsora; tea, sonka,
vaj, déli tészta.
Szerda; ebéd: gulyásleves, tői tóti metélt; vacsora; velő rántva, majonézes burgonyával, gyümölcs.
Csütörtök; ebéd: burgonyákvcs, kolozsvári
káposzta, túrós puffancs; vacsora: savanyu tojás, déli tészta.
Péntek; ebéd: paradicsomleves, rakott turgonya, kolibri-fészek, vacsora: habos csokojládé
kuglóf, gyümölcs.
Szombat;, ebéd: gombaleves, borsófözelék lelsálszcicttcl, tejpite baracköntettel; vacsora; rizses aprólék, ©ümölcs.
Vasárnap; ebed: raguleves, csirkepecsenye
burgonyaköret és ve©es saláta,
datolyatorta;
vacsora; hideg csirke, tea, sajt, gyümölcs.
Hétfő; ebed: husieves, hus, tarbouyakörcttd cs
tormamártással, dara rcteg; vacsora: sajtos besameiles,. karfiolos makaróni, ©iünölcs.
rizses

a r ró lék

A hié^íszátott, TÓldárphoit ánrólékuíat, zsiVv
harmadik helyet Véreztek.
tzejjjcd'ték
Ma sir taBó'.lbSh rizst
az orszá^js vasuiajj ifjuíSgi bi rk o'z ól) áj ii ok su^ók - rpA födő p'íalt m ' m l
pírÓíiffik s nnlíor' hiin-ikrlló élkééziítF. Gsszckcifjúsági hulipziy/áfnoki Tiízdiilemjbeft Veszt vetlek'a véríuR, maja 'Hí—Fi iíkg pirö't, összcvcigdalt
szégédi versé&Vzők il, kozSuk azönbáh esik goiubáí, cs auróVa vagolt petrezselyem ''zöldjét is
Öobri es Béke tudott Helyezést elérni'; mindkettő vé©i>iiiík hv-Te. Ezután í0—í2 percig 'égyült páKispest—KAC 8:1 (4:1), Ferencváros-Gamma
roljuk. Reszelt sajtot szolgálunk föl melié.
3-ik lett a pehely, illetve a felnehézsulyban.
3:1 (1:1), Hungária—Törekvés 3:0 (2:0). NBB):
X
felkerült
atlétaedzés
a.
Vasutas-stadionban.
NYUL P1KANSMAHTASSAL |
dunántuli csoport: Egyetértés—Érsekújvár 3:0
(1:0); felvidéki csoport: D. MAVAG—BSzKRt 5:3 G á s p á r Jenő, MASz-szakoktató második szaA
megtisztított
nyul gerincét és*hátsó részét
(3:1), BVSC-Nyire©háza 3:1 (2:0). A dunántuli badtéri atlétaedzését vasárnap délelőtt rendezte csirkét napra vörösboros pácba tesszük. A pac
meg
a
Vasutas-stadionban.
A
tréning
kitűnően
sicsoportban a Tokod végzett az első helyen 23
vörösborból, citromléből, 1—2 babérlevélből, kapontjával a 19 pontos SFAC előtt, a utolsó a Ko- került. Ezuttai u©anis nemcsak a futó és az rikára vágott sárgarépából, petrczselycm©ökérü©csségi
számokban
szereplők,
hauein
a
sulyatmárom lett a PVSK mögött. A felvidéki csoport
bö), pár szein borsból, kevés cukorból cs megőszi bajnoka: a D. MAVAG, amely 28 pontot lcták is resztvettek az edzésen. A icgkózeicbbi ed- felelő sóból álljon. Amikor a nyulat kivesszük,
zést
szerdán
tartják
meg.
szerzett, 2. SBTC 27 ponttal, 3 BSzKRt 22 pontmegtűzdeljük füstölt szalonnával cs kevés zsírt
tal áll a harmadik helyen. Az őszi utolsó ebben ,
X Fiitbalimérkőzés. Vasárnap délután barátsá- téve alája, sütőbe tesszük, páclcvcl megöntözzük
a csoportban a Nyíregyháza, amely a Munkács gos futballjáték volt a Temesvári-köruti sportte- Sütés közben ©akran öutözgeljük saját levével.
mögött áll.
lepen; Jégkunyhó—KIE 8:2 (5:01. A gólokat Bo- Végül pár kanál tejfölt is teszünk a levébe Anti* A Yasufae-ököl vívók döntetlenül mérkőz- kor (5), Lantos (2), Lendvai, illclze Szélt (2. kor készen van, az átszűrt léből és a megmaradt páclcből pár kocka piritólt cukor és 1 katek Makón, Vasárnap rendezték meg Makón a egyet 11-csből) lőtték.
nál liszt hozzáadásával barna mártást készítünk,
Vasutas-leventék ököl vivőmérkőzését n a © éramelyet átpasszirozva tálalunk, részben ráöntve
deklődés melleit. Eredmény: 8:8. A szegedi e©üta nyúlra, részben külön csészében. Zscmlycgoiufesbőt Horváth, Turai, Szilágyi I., Varga, a mabócot, burgonyakroketteke!, v a © lcve:es vajaskóiból Papp, Jankó, Rácz és Gcra ©őzött.
pogácsái tálalunk mellé.
x Bakos dr. és Kottái I. győzelme a DAC'
sulyemelöversenyén. A Kassier-váiidordijas sulyMANDULÁS GESZTENYETORTA
emelőversenyt vasárnap bonyolította lc BudapesHat
tojássárgáját
28 dkg cukorral jól elketen a DAC. A küzdelemben kitűnően szerepelt
verünk, hozzáadunk 28 dkg főtt és pjszirozolt
Bakos dr. é-s Koltai 1., a Vasut3s két kiváló
gesztenyét cs a 6 (ojás fölvert habját. Ké.t részsúlyemelője. Előbbi a könnyüsulyban 252.5, utóba független cs szociális Magyarországért harcol. lien süljük. Töltelék: 1(1 dkg meghámozott manbi a nehézsúlyban 272.5 kílogramos eredményédulát és 5 dkg cukrot megpirítunk cs ha kihűlt,
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
vel győzött.
megdarálunk; 10 dkg cukrot kevés vizzcl vasing
BUDAPEST, Váci utca 36, III. 16.
x Apáti (KEAC) 3-ik helye a. kecskeméti birsziruppá főzünk cs belekeverünk 20 dkg lőtt, átMegjelenik minden hó elsején és tizenötödikén.
kózó ver.-onycu. A kecskeméti országos II. osztátört gesztenyét. Hozzáadjuk a darált mandulát és
Előfizetési ár negyed évre: 2 pengő.
lyú birkozóversenyen a szegediek közül Apáti, a
2 dl habbávert tejszint. Megtöltjük vete a lóriul
Előfizetéseket fölvesz
KEAC tehetséges birkózója 3-ik helyen végzett a
és a tetejét is bevonjuk vete. Azlún az egcsz
pehelysúlyban.
tortát beborítjuk tcisziuhabbaL
a DÉLMAGYARORSZÁti kiadóhivatala.

Katona Jenő lapja
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2 drb 200 kg. zsirdisznó eladó, hccskemcti-

ÁPROHIRDETESEK
E

l

a

d

svájci kötésű

Rózsaszin szép,
lüll
bali rtrtra sövany alakra és egv női gyöngyház színházi la leső el
adó.
Margit u. 28, J.
em. 10.

hibátlan

350 cm' llorex motorkerékpár eladó.
Székely fényképész, Széchenyi lét' 2 sz.

Női

ó

olcsó házak, szöllő sgilinölcsös. tanvás nírtnkok: Alkalmi vétetek!
i Adómentes magasfüldszinles ház 3 Inkádnál. szép . krr'Hcl 6500
•I1. Családi 4 szobás liir.
dőszob&s. pinoézvc ióVarb.in. körúton betol
16 500 P.
Oj. adóm.
nri csoladl haz. 3 szobás, minden komforttal,
kerttel 16000 P. Sarok
bérház
körúton belül,
forgalmas ulon. Jómenctelü üzlettel, löbb lakással. plnee. nagy kert
JOOOO P. Emeletes bérli áz Petőfi sngó rútnál,
2300 1' évi bérrel 16000
T.
Emeletes
ház,
8 és 4 szollás. fürdőszobás lakással Tisza Lajos korúinál. 25 000 p.
Fmelctcs
tarokhérház
körnfon belül, fürdőszobás akássál 3800 p
övi Jöv. 35000 p. Bérház 2 , 4. 5 szobás komfortos lakásokkal Dugonics
térnél
50
•ver P. 1I.i. adómentes
bérház piacnál, üzletekkel. komfortos lakásokkal, 7 százalék
nettó
jövedelemmel 00 (XX) P.
i holdas szöllő. sviimölrsiis. 3 sznliá« uri ház
'ni Jánossz;íllás
állo
másnál 11.000 P 2 ho|
la® szép szöllő és gyümölcsös város alatt villamosnál 6500 P 12 b
szántó, szöllő lányával
dorozsmai münt közeié
ben II 000 P. 10 holdas
bnrszöllö tanyával Al•tétánval miiut közeiében 1'R.OOO P 00 holdas
szántó tanvásbirtok al
sóianvHi niünllioz közel
72060 P - Alkalmi vételek! Nagy választék!

Pl c i c r n t

F. M. i r o d á b a n . H o r t h y
•M u. 2. ( K u l t u r p a l o l á -

u. 15

nadrág

a fehcrcégiáblás
BOROS-ná!
Rőfös és rövidáru kereskedő segéd
állást
keres. Cimet a kiadóba
kérek.
,1ó munkás
fodrászleányt felvesz Molnár
fodrász, Katona u. 20.
Ictís/chli
h.n.irsoinm

<i|ún<lch

egy gyönyöriiszép

foo&stíí
e c s

i s
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Sicíod, Klaoz.V-tír 0
^Lá/tlOAJblsl
píhcdinawt
Bejárónő clételöttrc —
azonnal felvétetik Deák
Ferenc utca 23, I. 1.
Jobb családból való
főzéshez is értő bejáró szobalány kerestetik. Jelentkezés Arany
János I. 5. 1. cin. 4 sz.

')—

m

Keveset használt pézsma hát bunda eladó. •—
tí/en't
István tér 15.
Cim házmesternél.

k f l u t o f U f c

Középiskolások korrepetálását vállalom. —
Francia
nyelvórákat
adok. Cimet a kiadóba
kérek.

tízesed sz, kir. város
53 S55—1030. í. sz,

1'38-íó!

d

v a r o r « 7 4 g

Orosz tea helyett

m a g y a r tea

polgármesterétől.

VcnenutórauflidM l i i r d c l n t f n u
A városi hivatalok részére 1010 január 1 löl
december v égéig szükséges Írószerek, iró cs sokszorosítógép kellékek szállítására
1989. évi december 22-én délelőtt 10 órakor
a gazdasági ügyosztályban (Bérház 11. cin. 23.)
nyilvános verseny tárgyú lúst tartunk, a beérkezett ajánlatokat ugyanezen napon és időben felbontjuk s cz alkalommal ajánlatlevők, vagy ni cghatalmazott képviselői jelen lehetnek,
Ajánlati minta, v
cs szerződési fellclelek a gazdasági ügyosztályban (Bériláz, II. cin.
22) díjmentesen rendelkezésre állanak. Csakis az
ilt nyert nyomtatványok felhasználásúival lehel
ajánlatot benyújtani.
Az aláirt ajánlatokat sértetlen borítékban elhelyezve és pecséttel lezárva, fenti időpontig a
városi iktató hivatalba (Városháza, földszint II)
keit benyújtani. Az ajánlat borítékját a köve'ikczíi felirattal kell ellátni: * Ajánlat az 53.855—1030.
sz. versenytárgyalási hirdetményben közölt írószerek szállítására*.
Az előirt mintákat a versenytárgyalás időpontjáig a gazdasági ügyosztályba kell benyújtani.
Bánatpénzül az ajánlati végösszeg 2 százalékának megtelelő összeget kell a város lrtélpénztárába befizetni, s a letéti nyugtát az ajánlathoz
mellékelni. Amennyiben az ajánlat végösszege
15.000 pengőt nem halad meg, a Közszállitási Szabályzat 30. ij-ban megnevezett kisiparosok stb
bánatpénzt nem kötelesek letétbe helyezni.
Szeged, 1930. december O én.
l)r. I'álfy József polgármester.
tízefiod sz. kir. város polgármesterétől®
52081-1039. 1.

VcrscnqtórgiHiIáM i n r i M i n c m j

A város részére 1910 január 1-töl december
Tökéletes clvcz.ctct n\ ujt.
Csoniacia 20 és 40 lillér. 31-ig szükséges papíráruk szállítására
nál).
VÉNUSZ DROGÉRIA
1980. évi december 22-én délelőtt 10 órakor
Mikszáth Kálniin-utca 5
a gazdasági ügyosztályban (Bérház 11. cm. 22)
Norócsomira
Komplett sötét háló* nyilvános versenytárgyalást tartunk, a beérkegyönyörüszép
bútor eladó. Síent Mik- zett ajánlatokat ugyanezen napon és időben felbontjuk s cz alkalommal ajánlattevők, vagy meglós it. 4.
veloursifon
hatalmazott képviselői jelen lehetnek.
sálíih
Ajánlati minta; vállalati és szerződési telténagy választékban
telek a gazdasági ügyosztályban (Bérház, II. cm.
olcsó áron
20.) díjmentesen rendelkezésre állanak. Csakjs az
ill nyeri nyomtaIványok felhasználásával Irlict
B E C S E I
ajánlatot benyújtani.
s.r^prl, klatiíial-tér !l
Az aláirt ajánlatokat sértetten borítékban elí
helyezve és pecséttel lezárva, fenti időpontig a
városi iktaió hivatalba (Városháza, földszint 11)
kell benyujlani. Az. ajárlat borilékját a következő felirattal kell elláíni: -Ajánlat az 52.031 19:19.
Tiszta, utcai és udvari
sz. versenytárgyalási birdemén^bea közölt pabútorozott s/obn kiadó
pi táruk szállítására*.
Fekete®as 22, III . 33,
Az előirt mintákat a versenytárgyalás időKelem üti-ulca 11.
Diszkrét bejáratú búpontjáig a gazdasági iig} osztályba kell benyujtorozott szoba azonnal
tani.
kiadó, villany hasznóBánatpénzül az ajánlati végösszeg 2 százaléEladó:
egy
indiai
perJi.ttnl. Párisi körül 26.
zsa, szürke bniidn, és kának megfelelő összeget kell a város letét pénznői ruhák. Somogyi u. tárába befizet ni s a letéti nyugtát az ajánlathoz
6, 111. számú kapu. — mellékelni.
házfelügyelő.
Szeged. 1939 december 9-én.
i!
u
_ Dr. Pálfv József polgármester
5 szoba, hallos újonnan
renovált lakás
kiadó
L *
S L
Felelős szeikesztő:
telefon 30-06.
márkás
Bártfai
L á i z l á

íöriaranyárt

árai lizei

Reich

'r-z' " i r i b r r l f l j a
Kisebb jogfolytonos
kocsmát, lelépéssel álvi uuék. vagy
bármilyen üzletvezetői, pénzbeszedői állást óvadék
tot: Kereskedő jeligére
Fiam mellé instruktort
keresek :l.atin és német jeligére.

liarisiiyák
a legojabb ilivatsziuckbcn, a legnagyobb választékban

a

f

fe a

íkífytálás.

Frlelős kiadó:

Huny a

Benedek

He

—ooo—

Szerkesztőrés:
Szeged, Aradi-utca 8; telefon 23-33,
éjszaka: 1081. — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária utca 14.
l'ogadóórak: U.3U—13 óráig
Kiadóhivatal:
Szeged, Aradi-utca 8; telefon: 13 06

Kérlel, 1950. december 12.

KÖZGAZDASÁG
S í d í rcszlvevővel m€£(iiji!(
a fetfrrmclAi tfinfolumn
(A Délmagyarország
munkatársától)
Jelentettük, lmgy a Tejtermelők Országos Szövetkezete 6 napos állattenyésztési és tejgazdasági
tanfolyamot rendez Szegeden. A tanfolyamot,
bétfőn délelölt nyitották meg a Szegedi Gazdasági Egyesület Párisi-körúti
székházában,
mintegy száz résztvevővel. A résztvevők legnagyobb része szegedi, de sokan jöltek Csongrád- cs Csanádmegye szomszédos községeiből is, hogy meghallgassák a hatnapos tanfolyam előadásait. Az előadók: Mészáros József
gazdasági főfelügyelő, a földművelésügyi miniszter kiküldötte, Szanyi István kir. fővegyész, a vegykísérleti állomás főnöke, Zajtay
Artúr dr. és Nagy Sándor, az Országos Magyar Tejszövetkezet! Központ kiküldöttei, az
állal tenyésztés,
takarmány termelés,
takarmányozás, tejgazdasági ismeretekről és tejszüvetkezetek alakításának módozatairól
tartanak előadásokat.
A tanfolyam szombat délután ér veget.

Friss ser.es feiáD

kapható, kg-ja 70 fillér. PICK szalámigyárban
cs Tisza Lajos-körut 83, eláru®i(óbau.
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TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Az elmúlt ükökhöz hasonlóan csendes cs eseménytclcuü volt a
tőzsde. A teremközönség várakozó magatartása
és külső megbízások hiánya miatt a forgalom
igen szűk keretek között mozgott cs még a vezető
nehézipari értékekben is csak szórványosan fordullak elő üzletkötések. A nyitási irányzat áltálában tartott volt. Később a nagyfokú üzletlelcnség miatt lemorzsolódó áruk kerültek.fölséinre, az
árcsökkenések azonban nem voltak jelentékenyek
cs csak ritkább esetben mutatkozott 1 pengőnél
nagyobb olcsóbbodás. Magyar Nemzeti Bank
181.75, Magyar Általános Kőszén 3CS.—, Gauss
18.70, Egyesült Izzó, Szegcdi Kender ——.
Zürichi deviznziirlat. Páris 9 87, Newyork
London 17.11. Brüsszel 73.55, Milánó 22.50,
szterdam 236.75, Berlin 178 62, Szófia 5.30
Belgrád 10.—, Athén 3.35 áru, Bukarést 3.30

416,
Amáru,
áru.

Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Angol font 14 75—11.95, belga frank 62.25—62.95,
dán korona 72 85-73.65. dinár 7 30—7 90. dollár
378 70-384 30. francia frank 8 10—8 60, hollandi
forint 200.55—202 55, Cseb-Morva protektorátus
11 40—11.80. (20 K-nál nagyobb cimletek kivételével), Szlovákia 11 40-11 80 (20 K-nál nagvohb
cimletek kivételével), kanadai
dollár 310—315,
len 310-3,45. lira 17.40-17 90. (500 és 1000 lírás
bankjegyek kivételével), nemet márka ——. norvég korona S5.75—86.65, leva 3 00—3 60. svéd kor.
90.10—91.00. svájci frank 84.65—8555.
Budapesti termény tőzsdezni-lat. A készáru piacon az. irányzat csendes forgalom mellett tartott
vol.l. Az összes cikkek ára változatlan maradt. A
határidős piacon nem fejlődött ki forgalom.
A budapesti terménytőzsde-hivatalos árjegyzése.
Buza tiszavidéki, telsőliszai, dunaliszaközi, fejérmegyei. dunántúli és ki®aHoldi 77 kg-os 19.95, 78
kg-o« 20 15. 79 kg-os 20.75, S0 kg-os 20 95. Bozs
pestvidéki 15.10 1535. takarmányárpa la 65 66
kg-os 17 85, sörárpa la 21.30-22.-, zab I. 1930—
19.15, tengeri tiszántúli 17.30- 17 45.
C'sikágói terménytőzsdezárlat. Buza lanyha.
Dcc. 96 hétnyolcad, májusra 91 egy nyolcad háromnegyed. juliusra 92 25 cgynyolcad. Tengeri
alig tartott. Dec. 53.75, májusra 55.5, júliusra 55
ötnyolcad. Rozs lanyha. Dcc. 62.75. májusra 62,
julilsra 61.
Nyomatott A h | a k a G y ö r g y körlorgógépén
Szeged, Kálvária utca 14. Jeleion: 10-81
Az üzemvezetésért telelős A'>luk» György,

