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Apostolkodás
Az a nemes szándékú rs emelkedett szellemű előadás, amit Kulona Jenő, a kiváló publicista tartott Szegeden a kereszténységnek
egyik legégetőbb problémájáról, melynek helyes megoldásán nyugszik a katolikus bitelvck
és a hívek termékeny kapcsolata, nem végződhetik azzal a tapssal amivel bálás hallgatói
jutalmazták. Az előadás igazságainak és tanulságainak tovább kell élni s a maguk fölvilágosító munkáját el kell végezniük mindenki
lelkében, akikhez hözzáférkőzhetnek. Akik ennek az előadásnak hallgatói voltak, azokra vár
a közvetítés kötelessége, — nem elég az, ba a
hallgatók gyönyörködnek a nemesveretú szavakban, nem elég az, ha átadják magukat a
műélvezet íueddö örömének, apostoli
munkál
kell vállalniok és végezniük mindig, ba értelmük új gondolattal, új, termékeny igazsággal
gazdagodik.
Krisztus nemcsak
követőiért, hanem
az
egész emberiségért vérzett a keresztfán, — talán ez a mondat hordozza leghívebben azt az
igazságot, amit a kiváló előadó közöttünk szólaltatott meg- A kegyelem boldog állapota nem
függhet a születés .véletlenétől. Azt a polgári
törvények rendelik el, bogy katolikus apának
gyermeko katolikusnak anyakönyveitessék s
katolikus nevelésben részesüljön, de a polgári
törvény rendelkezése messze marad az isteni
parancstól. Az Isten jóságának különös ajándéka az, bogy keresztény szülőktől születtünk,
dc cz az ajándék nem korlátja a kegyelem állapotának és — főként, — nem jelent monopóliumot. A dohánynak és sónak lehet egyedárúsága, dc bűnt követ el az, aki botorul azt
hiszi, bogy lehet kizárólagosságot szerezni a
túlvilági üdvösség számára is. A katolicizmus
közöuségcsseget jelent, de természetesen nem
a szó — közönséges értelmében. Ez a fogalom
al, egyetemességgel egyértelmű cs egyértekű.
Egyetemleges, mert mindenkire kiterjed, aki
az Isten képére és hasonlatosságára van alkotva, részese lehet mindenki, aki embernek
jött orro a földre, akárhol ringott bölcsője s
a természet titkos műhelyében akármilyen színűre festették is bőrét.
A tanítványok küldetése minden ember felé
apostoli lelket parancsol. Eunck az apöstolkodásnak szellemét nem a negatív, a gyűlölködő,
tehát romboló program tölli ki, hanem Isten
áljának keresése mindenki számára, aki ember, mindenki számára, akiért Krisztus életét
áldozta. S amikor kimondjuk azt a világot bctöltő szót, bogy „mindenki", akkor nem divatos törvényekre gondolánk, se nem az „őskereszténység" üzleti reklámtábláira, — nem érzik-e, hogy a katakombák mártirlakói emlékét
sértik ezek a feliratok? — hanem azokra, akikért Krisztus hordozta a keresztet.
8 ha máskor neui tudtunk fölvergődni ennek a gondolatnak magasságáig, uiost., az adventi készülődés áhítatában kell ráeszmélnünk
arra, högy mi vár ránk feladatban és kötelességekben, ha meg akarjuk csak egy töredékét
hálálni annak a moghálálbatatlan nagy ajándékaid;, hogy katolikusoknak
születhettünk?}
A hitetlenek meghódítása a hit számára. Nem
elég az, ba misszionáriusokat küldünk sötét
világrészekre, nem elég az, ba olykor-olykor.
lee.iliink busz filléreket missziós Célokra. Nemcsak Kínában és nemcsak Kongóban fannak
pogányok,
vaunak európai pogányok is, cs
THimak papinjs-kaeszlények akik ki tudják
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Finn győzelmet jelentenek
minden frontszakaszról
Oroszország visszautasította a genfi meghívást

A Balkivi ellen irányuló támadás' esetén
Olaszország beavatkozik
London, december 12. A* esti órákban Helsinkiből ideérkező hírek szerint a fiún csapatok két
útközeiben teljesen megsemmisítettek négy szovjetoiosz századot és ezzel meghiúsították az oroszok áttörési kísérletet. A keleti harctéren a finnek visszavertek minden támadást. Az oroszoknak
az a kísérlete, bogy a finn határon levő tavakon
átkeljenek, súlyos veszteségekkel járt és kudarcot
vallott. A karéliai földszakaszon a szovjctcsapa-

iok előnyömülási kísérletei a tinn nehéz partvédő
ütegek megsemmisítő tüzében összeomlottak. A
visszavonuló orosz oszlopokat a finn repülőgépek
megtizedeltek. A keleti harcterén portyázó hadjárat folyik. A havas tájakon i'etsamo tájékán minden csendes. A harc ilt tulnyoinórcszben sötétben
folyik, minthogy JÜszakfinnországban mindössze
napi kétórai szürkület szakítja meg az éjszakát.
(mti}

A Szovjet nem fogaüía el a genfi meghívást
MoszJcva, december 12. rA Szovjetunió kormánya táviratban
válaszolt
a
finn-szovjet
kérdés tanulmányozására
kiküldött
bizottság
elnökének. A rövid táviratban köszönetet mond
a genfi munkában való részvételre vonatkozó

meghívásért és Tital arra, hogy a Szovjetunió
kormánya a meghívást
nem fogadhatja
el
azoknál az okoknál fogva, amelyeket Mo'otov
Avenolhos intézett táviratában kifejtett

Orosz beavatkozás lángbaborílhalfa az egész Balkánt
London, december, 12. A Manchester Guardian diplomáciai levelezője szerint az oroszok
finnországi nehézségei kissé enyhítettek a balkáni feszültséget, do a Szovjet által Bukarestnek adott kimagygrázkodüs
nem vagyon meggyőző és inkább azt a benyomást kclli, hogy a
balkáni válságot egyelőre csak elhalasztották.
Berlin, december 12. Az Appcnzeller Zeitung „Magyar megfontolások" címmel budapesti tudósítást közöl, amely szerint a magyar
politikai köröknek meggyőződése, hogy esetleges orosz beavatkozás könnyen lángra boríthatja az egész Balkáni. Egy magasrangú ro-.
mán hivatalnok, aki december, 6-án átutazóit
Budapesten, külföldi újságíróknak a következőkot mondotta;
— Ha az oroszok hivatalosan követeléseket,
támasztanak Romániával
szemben, mégpedig
olyan kövctcésckct, amelyek nem egyeztethetők
össze az állami szuverénilással, akkor Románia
ugyanolyan
eltökéltséggel küzd majd területe
integritásáért, mint, Finnország.

ország azonnal beavatkoznék,
erőszakos lépésre határozná cl
non, tekintet nélkül arra, hogy
káni állam óhajtja-e segítségét,

ha Oroszország
magát a Balkáa fenyegetett balvagy nein.

Az orosz safto „agyonhallgatja"
a népszövetség uieset
Berlin, december 12. A német távirati iroda
jelenti: Az orosz sajtó eddig még egyetlen jelentést sem közölt a népszövetség üléséről és
hétfői határozatáról sem. Itteni politikai körökben lázárinak tartják, hogy a Szovjet teljesül
a
genfi,
ultimátum
követeléseit.
Itteni politikai körökben fölvetik a kérdést,
vájjon Moszkva megelégszik-e a genfi követelések éles visszautasa ásóval, vagy pedig fölhgsználja az alkalmat a népszövetségből való
kilépésre.

Uí magyar követ Helsinkiben

Bern, december 12. A Havas-iroda jelenti: A
Bund római levelezője megállapítja, hogy Olasz-

Budapest, december 12. A kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére YiUaui
Lajos
dr. báró elsőosztályú konzult a rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri cím
egyidejű adományozásával elsőosztályú követségi
tanácsossá kinivezte és a helsinkii követség

ugyan mutatni, högy négy nagyszülőjük keresztény volt, de maguk lélekben pogányabbak a Fok-föld lűzimádóinál, mert ezek a vadak mégis imádnak valamit s reszkető áhítatta] legalább a tüz előtt le tudnak borulniIlivőkkc lenni a hitetleneket, a keresztény
szellem bevonulását segíteni minden közületbe,
intézményeket, tribünöket, íróasztalokat és kirakatokat, pultokat és rotációsgépekct meghódítani a kqflggjdény szellem számára, — ez legyen a mi missziónk, az 1940. keresztény magyarságáé. TTa Krisztus nem tett különbséget,
amikor, életét adta, lehetünk-e mi, amikor csodálatos ajándékát elfogadjuk? Ma az ajándékozó mindönkit, aki ember, meg akart ajándékozni, akkor mi, a megajándékozottak ijssze-

marakodhatunk-e a mindenkinek
juttatott
ajándékon? Nem ez a mi katolikus kötelességünk, hanem az, bogy mindenkit közelebb hozzunk ennek az ajándéknak kegyelméhez. A hitetlenség ellen csak a bit áldott és jóságos
fegyvereivel harcolhatunk, mert cz a fegyver
az életet adja s nem veszti el, ez a fegyver sebeket gyógyít, nem osztogat
Krisztussal,
Krisztusért, mindenki javára, aki részese lehet az isteni kegyelemnek s nem a pogányok,
hanem a pogányság ellen, — cz lehet jelszavunk ebben a jelszavaktól zűrzavaros világban, ez lehet útjelzőnk, amikor rohamkocsik
dúlják föl az ótokat s a gyűlölői tankjai törik
össze a lelkeket. Advent a készülődés ideje,
készülődjünk a ráukvárú uagy fül adatokra,

Olaszország beavalko?n€k
balkáni támadás esetén
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Gyapjutorontáll
vezetésével és a Finnországban.
Észtországban,
Lettországban
cs Litvániában
való képviselettel követi minőségben
megbízta,

szőnyegek
legolcsóbban

Kunságinál

A londoni román kttvcf
Három királynál

London, december 12. A Sfar szerint, Tilea
londoni román követ, aki szombaton
BukarestBerlin, december 12. A Norddeutscher
Lloyd- be repült Károly királyhoz, elutazása előtt Hatanácskozott.
Sürgős
utazása
íios tartozó gyorsjáratú
Brcmcn gőzös kedden lifax lorddal
messzemenő
találgatásokra
adott
okot.
diploszerencsésen a liazai vizekre érkezett. ÚtközAzt hiszik, hogy
útjának
ben egy angol tengeralattjáró
elakarta
siily- máciai körökben.
lyeszteni, dc a liiscrü repülőgép elűzte a bú- célja a pontos tájékozódás Oroszország és Bo.
mánia szándékai
tekintetében.
várhajót.

SfrfcHcntil hazatért a Bremen

Teleki miniszterelnök
beszéde
Gömbös
Gyuláról
a MOVE jubileumi
Budapest, december 12. A MOVE kedden dél-'
irtán 20 éves fönnállása alkalmából jubileumi közg.\ülést tartolt. Ezalkalommal leplezték le néhai
. G ö m b ö s Gvuln miniszterelnök szobrát,
A díszközgyűlés után a budai Vigadóban serlegvacsora volt. T e l e k i i'ál gróí miniszterelnök
mondott ünnepi beszédet.
A miniszterelnök visszaemlékezett arra oz
időre, amikor Gömbös Gyulával egyiitt dolgozott
Bécsben és Szegeden.
Gömbös Gyula miniig tudott egy egy eszményért dolgozni. Gömbös
említette egyszer, hogy azzal vádolták, hogy túlságosan a távolba látó.
— Igen, — mondotta a miniszterelnök — Gömbös Gyula álmodozó volt. I)c kérdem, ha valaki
egy nemzetet vezetni akar, ncin kcll-e inegicnnie
bcnrio annak az öntudatnak, logikától mentes érzésnek. amely egy nemzetet minden koron átvezet?
Anélkül, hogy önmagában változnék, mert ez nem
egyéb, mint hit a nemzet erejében.
— Gömbös Gyulában megvolt a sokoldalúság
é- -ok mindenfele sajátos értékkel gazdagította

vacsoráján

működésében a nrnizct különböző oldalú fejlődését.
Elsősorban megvolt benne a nemzetében
való
türhetelcn hit és megvolt benne a ltüség nemzete
iránt. Igaz, liogy Gömbös Gyulában voltak idegen
vérsejtek is. De nii a nemzet?
— A nemzet nemcsak azokból áll — mondotta
a miniszterelnök —, akik családfájukat visszavezetik minden vonalon tisztán finn-ugor és töröktatár ősökre. Nem lehet megmondani, hogy valaki nőkor válik magyarrá. Akkor lesz valaki magyarrá, amikor lelkében a magyarság
érzése
egyeduralkodóvá válik,
— Gömbös Gyula magyar volt, mert magyarul
érzett és mert magyar érzése egyeduralkodóvá
\ ált benne. Ez az, amit minden helyzetben tapasztaltam nála. Mindent ugy kell tenni, bogy cz az
érzés egyeduralkodó legyen bennünk, mégpedig
öntudatlanul, mert ha valaki gondolkodni kezd.
akkor már nem az.
Nagy taps és éljenzés fogadta a miniszterelnök
szuvaif.

Az egyház m i n d i g hajlandó
az ország igazi érdekeit szolgálni
Scrédi hercegprímás nagy beszéde a felsőház f ö l d b i r t o k v i t á j á b a n
Budapest, december 12. A felsőház plénüma
kedden kezdte tárgyalni a földbirtok politikai
javaslatot Széchenyi Bertalan gróf elnökletével.
Elfogadták a pénzügyminiszter jelentését a
Dúzudémentességek tárgyában, majd a mezőgazdasági munkavállalók
özvegyeinek
járadókben részesítéséről szóló javaslat vitája kö;
vetkezett. A törvényjavaslatot a felsőház általánosságban és részleteiben is elfogadta.
Ezután a füldbirtokpolitikai javaslat vitája
következett.
Nagy figyelem közben állott föl szólásra
Scrédi Jusztininu biboros-horeegprimás, aki a
gazdasági és szociális kérdésekről beszélt és
kijelentette, hogy a törvényjavaslatnak
különösen érezni fogják
hatását a
munkanétkül
maradó gazdatisztek,
uradalmi
cselédek, az
időszaki, vagy alkalmi munkások, de más vonatkozásban is éreztetni fogja hatását, igy a
népszaporodásra is.
Kijelentette: csupán a földbirtokreformtól
érintett egyházak és ónnak birtokai vcinatkozúsábnn kíván a javaslathoz hozzászólni. Hangoztatta, hogy az egyház mindig hajtandó az
ország és a nemzet igazi érdekeit szolgálni• Ezt
a készségét a püspöki kar be is jelentette már
u miniszterelnöknek.
Hivatkozóit
arra, hógy a
jobbágyság
fölszabadítása után az egyház birtokainak irt 50 százalékát leadta rá a kárpótlásul kapott
földtehrnnrntcsitési
kötvények
teljesen elértéktelenedtek. Megemlítette a törzsi agyon na k .badikülesönkötvéuybe való befektetését. A búbovú után végbevitt földreform
során a megmaradt birtokok 20—23 százalékával belekapcsolódott az egyház a reformba. Tekintettel arra azonban, hogy az egyházi
java-

dalmak cs alapítványok
nem a kezelő egyházi
férfiak személyes tulajdona, hanem azok közérdeket szolgálnak, iparkodtak
teherviselő képességeiket is szükségképen biztosítani, nem is
szólva saját, szerény
megélhetésükről.
Az egész felsőház
lelkesen
megtapsolta a
hercegprímás
beszédét.
Nemes János gróf fölszőlalásában a középbirtokot védte. A javaslatot nem fogadta el.
Láng-Mitic-.ky
Ernő szerint a javaslat erősen érinti a szerzett tulajddnt.
Pap József és Hagyó-Kovács.
Gyula beszédével ért véget az ülés.
O t t h o n-M o z g ó ,
Sxöreg szerda
Csütörtök Fltléres hslyirak.

A tékozló
asszony

A
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Betiltották a szektákat
Budapest, december 12. A belügyminiszter readelctet adott ki a honvédelem érdekeit 'veszélyeztető szekták működésének megszüntetéséről. Egyes
szekták, nünt a nazarénusok, adventisták, hefednupos adventisták, szombatosok, Jehova lanui Isten gyülekezete, örkereszfények és piinkösdisták
olyan antimiliturieta tanokat hirdetnek, amelyek
nz állampolgárokat a leun ed«'lem
állampolgári
kötelezettségének telje-itésélöl eltéríteni törekszenek. Ezért a belügyminiszter a fenti szekták működését a bonvédelem- és államellenes tevékenységük miatt a vallás- és közoktatásügyi, valamint
az igazságügy miniszteriéi egyetértésben azonnali
hatállyal betiltja.

Kölcsey utca 7.
Nemzeti Takarékosság tagja
(>skcrcs/tcny

250.000 pei»gö költséggel
korszerűsítik a vágóhíd hűtőházát
(A Délmagyarország munkatársától) 'A' város egyik legégetőbb problémája
kerül rövidesen a megoldás stádiumába V a r g a József
dr. miniszter közbenjárására.
P á l f y József
dr. polgármester kedden délelőtt értesítési kapott, hogv a miniszlctanácson elhatározták
Varga miniszter javaslatára, hogy a szegedi
vágóhíd hűtőházát modernizálják, ilklve 250
ezer pengős költséggel teljesen rendbehozzák cs
kibővítik. A 230.000 pengőt a kormány bocsátja
a város rendelkezésére 4 százalékos kamat
mellett. Ez az összeg azonban nem terheli majd
a város költségvetését, mert a tőketörlesztést
cs kamatot a vágóhid bevételéből kell fedezni.

Ha az
EXCELSIOR HARISNYAHÁZ
kirakatait m e g n é z i ,
mér nem gond, hogy m i t vegyen
KARÁCSONYI AJÁNDÉKBA,
Nemzeti T a k a r é k o s s á g érvényes.

Fajelmélet u^fusz
és a szellem felsőbbrendűsége
Érdekes előadóest a Szent Imre Kollégiumban
(A Délmagyarország munkatársától) A Szent
Imre Kollégium Gróf Széchenyi István Klubjáuak
kulturbizottsága rendkívül szinvoualas előadóestet rendezett kedden este a kollégium dísztermében. A kulturcst védnöke G l a t t f e l d e r Gyula csaDÚdi püspök is megjelent a nagyszámú hallgatóság korében. Az előadói emelvényen E r e k y
Tstván, a jogi kar dékánja, a kulturest elnöke,
C s e k e y István professzor, Ábrahám Arubrus
kanonok, a Tanárképző Főiskola igazgatója foglaltak helyét.
E r e k y István elnöki megnyitójában meleg
szavakkal emlékezett meg arról a kultúrtörténeti
munkásságról, amelyet Glattfelder Gyula püspök
a Szent Imre kollégiumok megalapításával végzett.
Ezután B i c z ó k Ferenc tartotta meg előadását: „A fajelmélet társadalmi jelentősége* cimeu.
Az előadáshoz Á b r a h á m Ambrus igazgató
szólt hozzá. Bevezetőben megállapította, uogy 3
fajehnélctek mostanában gombamódra szaporodnak. Dc nincs velük addig semmi baj, amig az állati és növényi világból át nem terelődnek az emberre. A német fajelmélet rohamosztagosáról, Rosenbcrgröl mondják, hogy olyan, mint az angolna,
kisiklik a tudományos vizsgálat alól, mert eenem
uniós, se nem pedagógus, hanem egyszerűen forradulmár-szószátyár. Az Istenhit nem nagyobb
csoda, mint a fajelmélet alapja: bogy az élettelenből éJet válik. Amig a fajclmólclekct a tudomány nem fogadja ei, addig nem kell azokat komolyan venni.
-A rcndkiTŰI nagy tetszéssel fogadott előadás
után J u h á s z Tibor jogszigorló olvasta föl tatulniányát „Faj és elmélet* cimen.
Juhász Tibor előadása után C s e k e y István
professzor szólalt löl éa elöljáróban lerögzített1,
hogy a mai szellemi áramlatok zuhalagában alig
ismerjük ki magunkat. Mindenünnen hallatszik a
kérdés: mi a magyar, mi a magyar szellemiség,
mi a magyar nemzeteszme? Csekey
professzor
szerint magyar az, aki rendületlenül hisz a magyar nemzet fönnmaradásában, annak örök életében a az sitt élned és halnod kell* parancsa alap.
jón részt vállal abban a munkában, amely az ezer
esztendő neiuzetiönuterió hagyományait csorbítatlanul örökíti át kcsőbb születő századok magyarjainak.
Juhász Tibor, majd Ereky István elnök néhány szóval bezárta nz előadóestet. Ereky professzor zárószava után Glattfelder Gyula csanódi
püspök emelkedett szólásra és köszönetet mondott n ó/ent Imre Kollégiumok megalapításának
évfordulóját méltató elnöki megemlékezésért. Kifejezésre juttatta örömét afölött, bogy az eg)e
tfui és a Szent Imre Kollégium a pillanatnyi sikert fölmutató fajelméletkultusz korábau a szellem
fölsöbbrcndüségét vallja a mechanizált ueurzefelméletekkel szemben.
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A számvevőség nem talál fedezetet
a városi tisziviselőK Karácsonyi segélyére
(A Délmagyarország
munkatársától)
A ked.dcn délelőtt megtartott kis- és közgyűlést előkészítő referáló ülés nagy meglepetést hozott
a városi tisztviselők számára. Amikor a tisztviselők karácsonyi segélyének megvitatására
került a sor (Kcmpncsy
Tibor dr. pénzügyi tanácsnok ismertette a polgármesteri javaslatot,
amely szerint a város az idén karácsonyi
segély címén
a törzsfizetés 25 százalékát adja
tisztviselőinek),
Behány Sándor számvevőségi
főtanácsos a polgármesteri javaslatra kijelentette, bogy
a karácsonyi
segélyt nem tudja javasolni, mert sem fedezet, sem pén»
nem áll rendelkezésre.
A törzsfizetésuek 25 százaléka 105.000 pengőt
tesz ki ós ezt a hatalmas összeget a számvevőség nem tudja elszámolni, mert a városi bevételek csupán az előirányzatot
fedezik.
A számvevőségi főnök — amint ismeretes
— nemrég merleget készített a városi jövedelmek iukasszójáról és ebben kimutatta,bogy
öktóbefl l-ig 622.000 pengővel
kevesebb
folyt
bc, mint amennyire
az előirányzat
számított.
Tudott dolog azouban, liogy az év utolsó bárom hónapja az az idő, amikor az iukasszó fokozott szorgalmazása következtében a bevételek- gyorsabb ütemben folynak be. Erre éppen
a számvevőségi főtanácsos jelcntióse alapján
Pálfy József dr. polgármester, nemrég kiadott
hírlapi nyilatkozatába a mutatott rá és kijelentette, bogy az október 1-én fennállott 622.000
pengő bevételi, hiány teljesen eltűnt és az időszaknak megfelelően a bevételek a múlt évivel szemben növekedtek.
Éppen ezért hatott
meglepetésként Dekány Sándor számvevőségi
főtanácsos yáratlan állásfoglalása a tiszlvise®
lök karácsonyi segélyezése ügyében. A referáló
ülés anyaga tehát ezzel a számvevőségi javasiattal ment be a kedd délutáni pénzügyi bízol (sági ülésbe, amelynek eredményét a tisztviselők
fölfokozott kíváncsisággal
várják,
mert köztudomású az is, bogy Tukats
Sándor
dr. főispán és a belügyi kormányzat
is amclIr.tt van, hogy a tisztviselők megfelelő
karácsonyi segélyben részesüljenek, ba erre a városi bevételek módot nyújtanak. Miután Magyarország
összes törvényhatósági
és megyei
városai egységesen a törzs fizet és 25 százalékát
szánták a tiszt viselők karácsonyi
segélyezésére,
nem valószínű, hogy a kisgyűlés, illetve a közgyűlés elfogadja
a számvevőségi
főtanácsos
javaslatát.
H a ugyanis a számvevőségi főtanácsos korábbi jelentése szerint az előirányzat
december hó közepét véve alapul, magasabb a
tavalyinál, akkor érthetetlen, bogy a tisztviselők ne kapjanak az idén karácsonyi ajándékot,
amikor a múlt. esztendőben fizetésük 20 százalékát kapták segélyként.

A pénzűéül bizottság elfogadta
a segeiufavaslafor,
a gázgyári szerződést elutasította
Délután ült össze a pénzügyi bizottság,
amely letárgyalta a tisztviselők karácsonyi segélyezésének polgármesteri javaslatát. Llehány
Sándor számvevőségi főnök a bizottság" előtt
is elmondottá aggályait, ennek ellenére a polgármesteri ja vasi alot a pénzügyi,
bizottság
változatlanul elfogadta. Ujabb számítás után
kiderült, liogy a törzsfizélés 25 százaléka cs
az egyszeri családi pótlék együtt csak 85.000

pengőt tesz ki. Dékány Sándor számvevőségi
főtanácsos kijelentette, bogy erre a pótadó címén befolyt többlet bevételben
megtalálja a
fedezetet.
Ezután a bizottság hosszasan tárgyalta a
gázgyár hárommilliós
kölcsönének
hosszúlejáratúi kölcsönné való átalakítását.
A gázgyár,
szerződési ajánlatát a minisztériumban előzetesen bemutatták. Eszerint másfélmillió pengőt úgy törlesztene a város, bogy a Gázgyártól
járó évi 300.000 pengő
helyett 200.000 pengőt
kapna a szerződés egész ideje alatt, mig a másfélmilliót évi százötvenezer
pengővel
tíz év
alatt törlrszlcnék le. Miután ez a költségvetésben évi 250.000 pengő kiadási többletet, illetve

mozi

Szerdán utoljára

Magyar film. Tolnay. Könyves Tóth Erzsi, Szi
iassv, Kiss Ferenc, Mihályffy Béla, Pethes stb.
5. 7, 0

KIRCHFELDI POP

J A R A Y JÁNOS főszereplésév«I
Színpompás, napsugaras történet,
melyhez a gyönyörű tiroli tájak,
festői népviselet, egy boldog falu
adja a keretet. Meglepetésként a

WIENER

SANGERKNABEN

kórus

fellépése. Budapesten kirobbanó sikerrel lut
a film.
Csütörtök 15 E L V A R 0 S I

százezer pengő bevételi hiányt jelentene, a
bizottság nem fogadta el a szerződést, hanem
megkérte a polgármestert, hogy a
Gázgyárral
újabb tárgyalást
kezdeményezzen.
Végül kisebb póthitelekct tárgyalt le a pénzügyi bizottság. A legfontosabb a köztisztasági
üzem pólhitele, aliol a különféle szociális szolgáltatások miatt 21.000 pengő bevételi hiány
mutatkozik.

Föltűnő letartóztatások
Szlovákiában
o

I n t e r n á l t á k a magyar p á r t t ö b b tagját
NagyrőSzc, december 12. Pénteken
Poltáron
letartóztat Iák Burát ta Norbert báró oltani földbirtokos-gyárost
és az illavai
inlernálótáborba
szállították. Baratta báró az Egyesült
Magyar,
Párt vezetésében igen tevékeny szerepet játszott és ezért föltételezhető, hogy
lelarló'zlaiásának ez volt az egyedüli oka.
Internálása a szlovákiai magyarok
körében
nagy megütközést keltett, mivel a legutóbbi
napokban Nyílra
és Abaujlorna
vármegyék
megszállott 'részében, valamint Szepcs
várme-

gyében
a magyar társadalmi
életnek ismét
több vezetőtagját tartóztatták le.
Hír, szerint S tőszón ifjú Wlaszlóvics
Güsztáv kcsgyárosl közvetlenül az illavai
internálótáborból a lőcsei ügyészség fogházába szállítótIák és bűnvádi eljárást indítottak ellene. Állítólag azt a képtelen vádat emelik ellene, hogy
ö szöktette ál a határon azokat a magyar érzésű meccnzéfi
és slószi németeket, akik a
szeptemberi mozgósításkor
nem akarlak
bevonulni a szlovák
hadseregbe.

RoUonszenviiiníeiéseU
Szegeden
a finn-magyar testvériség jegyében
(A Délmagyarország
munkatársától)
A Turul Szövetség hétfői fölhívása nyomán a szegedi egyetemi ifjúság kedden este 19 órakor
gyülekezett a Dóm-téren, högy
rokonszenvtüntetést rendezzen
a hősies küzdelmet
vívó
finn nemzet mellett. A jelentéstétel után megindullak az egyetemi ifjak századai a tiszuparti sétány mellett lelkesen éltetve
Finnországot, fiatalinas tömeg kísérte a tüntető menetet, amely ütemesen, szünet nélkül
kiáltotta
végig az utcákon:
— Nem veszhet el Finnország!
Éljen a finn
hadsereg!
Segítséget
Finnországnak!.
Éljen
Mannerheim!
Éljen
Suomil
A korzón végig az országzászló elé vpuült
a menet, ahol a magyar Hiszekegy eléneklése
után az ifjúság szónoka lelkes szavakkal kívánt sikert a i'iuu testvéruemzet hősi szabailságküzdelmchez.
Dübörgő taps és éljenzés fogadta a beszédet,
majd az egybegyűlt tömeg az egyetemi századokkal együtt elcuekellc a Himnuszt: A
nemzeti ima végeztével a tüntetés
résztvevői

IlOhrti Mor öröhDccsii rcgenuc

nai hét a boldogság I
belvárosi

Karácsony előtti ÜNNEPI MŰSOR; a

SAÉL/KCZKY ZITA
JÁVOR P Á L
TORZS JENŐ
( SORTOK GYULA
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
MALY GERÖ
GREGUS ZOLTÁN
főszereplésével

FEKETE
Ma

G Y É M Á N T O K
K O R Z Ó B A N

rendben, a magyar-finn
téslvériségrt,
a finn
hősiességet cs a Ducc-t éltetve, szétoszlottak.

Ax egyetemei
végxeii
finn-ünnepe

nöh

A szellemi rokonszenvtüntetés meghatóan
szép, felejthetetlen megnyilvánulása
volt uz
Egyetemet cs Főiskolát Végzett Magyar Nők
egyesületének keddi toadéljjtáuja, amelynek
keretében Kispál Magdolna dr., az egyetem
finn lektora „Finn rokonaink"
címmel tartott
fájdalmasan aktuális előadást. A teadélutánra
a Hortby-kollégiuin női osztályának kellemesen berendezett társalgójában jöttek össze uz
egyesület' tagjai, a meghívott vendégek és társadalmi
előkelőségek. Fenyőgallyak
illatos
zöldjével ízlésesen földíszített asztalok mellett
foglallak helyet a megjelentek, majd
dr.
Schmidt Henrikné, az egyesület elnöknője üdvözöltó a. vendégeket s az egyesület tagjait és
fölkérte Kispál Magdolna dr.-t előadásának
megtartásúra.
A rokonszenves fiatal tudós azzal kezdto
előadását, liogy napjaink tragikus fordulatokban gazdag eseményeinek és érdeklődésének
középpontjába északi rokonaink, a finnek kerültek. Vázolta, bogy a finn nemzet milyen
csöndben járta a haladás útját s alig két évii-.
•/.ed alatt csodálatos eredményeket ért cl kullúSZÉCHENY1 MOZI Szerdán 5, 7, 9
Hatodik nap!

Utoljara!

VÁRLAK

IRENE

IM NNÉ, CHARLES 150VER.

Eilmkölteniény a szerelemről, világsiker
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Hasznot — karácsonyi

a j á n d é k o k
na^y választékban

K á l d o r I. és

Kárász-utca 5.

cégnél

FUzft és ernyfikéazltd Ipartelep.

rális törekvéseiben. Rámutatott a közös bölcsőre, ahönnaa csaknem négyezer évvel ezelőtt n
finnekkel együtt, külön-külön utakon elindultunk, majd nagyszerű tudományossággal sorolta föl nyelvünk hasonlóságait,
amelyek n
rokonság bizonyságát őrzik századokon és évezredeken át.
A kiváló elöadónöt a hallgatóság percekig,
melegen ünnepelte. Schmidt Henrikué köszönte meg a szép előadást, Uiajd meghatott csendben meggyújtották a fenyőágak közé elhelyezett karácsonyi gyertyákat és a gyertyalángok

lobogása mellett, megilletődött, regélő hangon
szavalta cl Sáfrány Györgyike
a
„Kalevala
egyik lelkesítő, fájdalmasan aktuális csengésű
részletét, Üszinto tapsokkal köszönte meg a
hallgatóság a hatásos szavalatot, majd felállva, könnyes szemmel énekelték cl a finn uemzeti dalt Petrovay Ilouka vezetése mellett. (Itt
jegyezzük meg, hogy nz asztal földíszítráe is
l'etrovay Ilouka ízlését dicséri.)
A teadélután tulajdonképpen csak ezután
vette kezdetét és a késő esti órákig maradtak
együtt a hangulatos, szép ünnepség résztvevői.

inal hitelezlek. Honnan gondolhatták, hogy
mindenki más, csak éppen ő nem fog fizetni.
Kérte a törvényszéket, hogy « vádlottakra
enyhe büntetést szabjon ki és a T. E. 125. szakaszának alkalmazása ellen nem emel kifogást.
A törvényszék ezután ítélethozatalra vonult vissza, majd Diósi Ilouát. az elleuc emelt
vád alól fölmentette, Diós Juliannával szemben pedig a bűnösség megállapítása mellett a
T. E. 125. szakaszát alkalmazta cs büntetést
nem szabott ki.

Harácsoniji cs ufcvl

sínjei világmárkás kar- cs zsebórák, Különleges
Ulésii asztali-, tall- és szinkronórák, ezüst evőeszközök és dísztárgyak, alpakka készletek óriási
választékban rendkívül olcsó árakon kaphatók,

fiz üzletek karácsonyi zárúrája
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Váratlanul december 20 ra halasztottak
a novembert közauttlést
A házitgazgaiasl bizottság ülése december IJ-ín, a Hisggttlés 18 an lesz
(A Dtlniagyarorszüg munkatársától) T u k a ' . s
Sándor dr. iüispún keddeu reggel Budapestre utaott és még a délelőtt folyamán telcfonou iniézkedelt azirant, hogy n deucinbcr 11-éie kitiizOlt
Uisgy ülést és 10-unt kitűzött közgyűlést 18-ára, illetve 20-áiu hívják össze, A íóispánDak cz az intézkedése nyilvánvalóan a jogügyi bizottság legutóbbi ülésének egyik döntésével van összefüggésben. Az cgyCsilCtt jogügyi- és pénzügyi bizottság
szombati ülésén ugyanis ugy határozott, bogy az
ütésbe hozott nyngdljszrtbrtlyrendelctl módosítás
keresztülvitelében nem engedi mugát sürgetni, A
bizottság tagjai azt kérték a polgármestertől,
liogy a belügyminiszter által kért változások

kézbesítsék ki a bizottsági tagok részére. Ezt az
Intézkedést rtem lehetett végrehajtani, mert T ó t h
Iíéla dr. helyettes polgármester hctlön a Magyar
Városok Országos Szövetsége választmányi ülé
Bén képviselte Szeged városát s még kedden sem
érkezeti haza Szegedre. Miután a közjogi ügyosztály vezetője a helyettes polgármester, valószínű,
liogy a polgármester hétfőn kiadott intézkedésének Végrehajtására szerdán, csetteg rstttOHökön
kerülhet sor. Ncnt kétséges az sem, hogy a közgyűlés elhalasztása alkuimat ad arra, ho© a jógii©! bizottságot rendkívüli értekezletre hívják
össze cs a kérdéses változásokat letárgyalják.
Ebben az esetben a nyugdijszabály rmdrlct módoszóvegét sokszorositlassák és kézbesítsék ki
a
sítása mégis bekerül a novemberi közgyűlésbe
bizottsági lagok részére és i'nn.-ik kellő áttanul- december 20-án. Tnkats Sándor dr. főispán hétmányozása ntán lese m.-ijil módjukban a szabály- főn részletesen tájékozódott a szabályrendelet fölrendelet módosítása ügyében állást foglalni.
terjesztésének korábbi dátumáról és az ügyirat
A jogügyi bizottság magatartása meglepetés- számáról és ennek birtokában a belügyminisztészerűen érhette Tnkats Sándor dr. főispánt, meit riumban folytatott tár©a!ása eredményeképpen
a december 16-i közgyűlés legérdekesebb tárgya adta ki telefonon az intézkedést a közgyűlés elvált igv időszerűtlenné. P á l f y József dr. pol- halasztására. Itt említjük meg, ho© a közigazgármester a hélfői nap folyamán kiadta a rendel- gatási bizottság december 15-re kitűzött ülését —
kezést, hogy a nyugdijsznbátyrcndelct módosilá- függetlenül a fenli változásoktól — rendesen megsánnk szövegrészeit sokszorosítsák és intelubli tartják.

(A iHlmagyarorezág munkatársától) Megírta a
Délmagyarország, ho© a ktrcskcdelcraü©i miniszter körrendeletben szabályozta a nyiltárusitási üzletek karácsony előtti, .valamint a kará«
csonyi és újévi záróráját. A rendelet kedden érkezett meg a szegedi Kereskedelmi és Iparkamarához, ahol a rendelet Szegedre vonatkozó adalalt
közöltek az illetékes hatóságokkal.
Eszerint a nyiltárusit&si üzleteket december
11-től 23-ig hétköznapokon este 19 óráig szabad
nyitva tartani. December 17-én. vasárnap a nyiltárusflási üzleteket délelőtt 10 órától délután ' 18
óráig lehet nyitva tartani. Külön rendelet szabályozza az élelmiszerüzleteket, eukorkaüzleleket, valamint a mészáros- és hentesüzleteket, itt
december 11-től 23-ig vasárnap is esle 19 óráig
szabad nyitva tartani. December 21-érc eső vasárnapon reggel 7 órától délután 18 óráig tarthatók nyitva az üzletek, ez alatt az idő alatt végezhetők el a sütőipari munkálatok is. Ugyancsak
ezen idő alatt hozhatók forgalomba kizárólag zárt
edényben és üzleti helyiségen kivül való fo©asztásra az égetett szeszesitalok is.
Karácsony e.Isö napján a cukorka- és virágüzletek délelőtt 10-től délután 17 óráig, a túlnyomórészt élelmiszerüzletek reggel 7 órától este 21
óráig végezhetik cl a napi kiszolgálással, valamint a tcjszál Utassal járó munkákat, egyébként
minden más üzletel nyitva lehet tartani. Karácsony másodnapján, december 2Ö-án minden üzletre a vasárnapi munkaszünctrő! szóló általános
intézkedés irányadó. A mészáros- és hentesüzletek reggel fél 7-től 11-ig tarthatók nyitva. December 24-éro eső vasárnapon azok a nyílt árusítási
üzletek, amelyek kizárólag, vagy túlnyomó részben élelmiszereket és egyedárusitási cikkeket
hoznak forgalomba, reggel 7 órától délután 18
óráig tarthatók nyitva. Cuknrkaiiztete|t reggel
7-től este 2fi-ig tarthatók nyitva. A mészáros- rá
hentesüzletek reggel 7-<ől délelőtt fél 11-ig árusíthatnak, a sütőipari üzletek a vasárnapi nyitvatartásira uézvo általában ineg/íllupilott időtartamnál egy órával hoSszabb ideig tarthatók nyitva. Tí©anczen idő alalt a sütés is elvégezhető.
A virágüzletek délelőtt 10 órától délután 13 óráig
árusíthatnak, minden más üzletre vasárnapi niunkaszünetre vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Újév napján a. sütőipari üzletek kivételével vasárnapi munkaszünetre vonatkozó rendelkezés érvényes. Az utcai árusításnál december 17-rc,
21-rc és 31-re cső vasárnapokon a nyiltárusitás\
üzletekre megállapított időtartam alatt szabad
árusítani.

A vevő nem fizetett,
zsarolásért följelentelte a bolt tulajfionosnöit
„Ha ennek a pernek sértettje «an, azok csakis — a rédlelfik lehelnek..."

(A Dclmagyarország
munkatársától) A törvén yketés eseményei közepette csak ritkán fordul elő, hogy n vádat képviselő ügyész yádbeseédében szinte védőbeszédet is mond és maga
kéri a vádlottak enyhe megbüntetését, az enyhítő szakaszok alkalmazásút.
Dió* Ilona és nővére, Diós Julianna elleti
íz ügyészség.zsarolás kíréTletéért emelt vádat,
mert. az elmúlt évben egy tnagasáilású tisztviselöhöz irt levélbéu a következőket írták:
„Tisztelettel kérjük nálunk még fennálló 127
pengős tartozását kiegyenlitcui, niertellenkező
esetben a felettes hatóságénál feljelentést teszünk." Az állami tisztviselő a levél kézhezvétele után Diósók elleti zsarolásért följelentést
tett s a lestvérek kedden kerültek a szegedi
törvényszék A'rfrw.'/-tnnnv>n elé*.
Diós .Hona kijelentette., liogy nem érzi magát bűnösnek, Elmondotta, hogy egy füszerkcreskedésuek a tulajdonosa. Az elmúlt év közepén megjeleni, nála a tisztviselő és hitelbe vásárolt, az első hónap] számlát kiegyenlítette,
K< sőbb azonban zuiud nagyobb összegekkel maradt adós. Többször kérték, hogy fizessen, .fizetési rtieirütigvást is lettek ellene folyamatba.

az állami tisztviselő azonban ckkoé sem fizetett. Az eluiulf éy december 8-áu nővére megírta n levelet, ő csak később szerzett arról tudomást, bogy meg is fenyegették. A vallomás
után Szarvas János dr. ügyész megkérdezte,
hogy a tisztviselő kiegyenlítettc-e. azóta u tartozását.
— Nem. — válaszolt a leány.
Diós Julianna, a pör másik vádlóttja nővéréhez hasonlóan adta elő az előzményeket.
Ezután kihallgatták az állami tisztviselőt, aki
kijelentette, hogy kérf. a vádlottak
megbünle.
lését, mert éppen ebből az ügyből kifolyólag
súlyos hivatalt sérelmei támadtak- A védő bizonyításkiegészítési indítványt terjesztett elő,
hogy a tisztviselőnek máshol is voltak nagyobb
adósságai, amelyek még tuost is főnnállanak.
A kérelmet a, törvényszék elutasította.
Ezután került r.or Szarvas János dr. ügyráz
beszédére. Az ügyész kijelentette, ha ennek a
pornak sértettjei vannak, akkor azok csakis a
vádlottak lehetnek. A vádlottak egyedül tartják fönn magukat kis kereskedésük l ^ n , a ebéd
élnek. Az ügy sértettje magasállasú állami
tisztviselő, akinek a vádlottak teljes bizalam-

BcüjeéÉiplíőh figiielntábe!
mgy kereslet folytán bclyegkészletem
erősen csökken, ezért keresek sürgő
s. n gyűjteményeket és lötnegbélyegel,
melyért magas árakat fizetek:
BELYEGKERE8KEDÉ8, Fogadalmi templommal
szemben. Iskola utca 29.
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EZ A DISZNÓ

2Q0 kg.

20 fíl'érérft az öné lehel
a KATOLIKUS NÉPSZÖVETSÉG sorsjátékán és
még számos értékes mell ék nyeremény. HÚZÁS
MAR DECEMBER H ó toÉN. sorsjegyek kaphatók trafikokban, fodrászüzletekbcn és tejcsarnókok ham.
tó

Szerda. 1939. december Í9.

BÚTOROK
ifj. H E G E D Ű S

Kongna

állandóraktára

műbútorasztalosnál

Somogyi-utca 15
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A belügyminiszter a Felvidék
és az anyaország egyesítéséről

Általánosságban elfogadta a Ház a felvidéki választásról
szóló törvényjavaslatot

Budapest, december 12. T a s n á d i-N a g y An- kat, de a busz óv vége felé visszatért a komoly,
drás elnökletével kedden délelőtt 10 órakor kezdte felelős magyar politikai pártba. A felvidéki mameg ülését a képviselőház.
K e r e s g t o s - F i * gyarságnak a cseh uralom alatt c-ik papíron volt
s c h e r Ferenc belügyminiszter a közegészség- meg a Választójoga. A javaslatot elfogadta.
ügyi törvény kiegészítéséről, a güniőkör és nemiB r ó d y Ernő és Re i b e l Mihály után R i i «
betegségek leküzdéséről törvényjavaslatot nyúj- p e r t Rezső a felvidéki magyarság erejéről bőtott be, amelyro a Ház kimondta a sürgősséget. A szélt.
magyar-török jogi egyezményről R a d o c s a y
I I o'm i c s k o Vladimír, M o s o n y 1 Kálmán
László igazságügyminiszter nyújtott be javasla- és C s o ó r Lajos beszéde utáu Ive r e s z t e s-l'i(A Délmagyarország
munkatársától)
A sze- tot,
s c h c r Ferenc belügyminiszter szólalt föl.
gedi járásbíróság kedden tárgyalta a gázgyárA napirend során tárgyalták a magya.r—német
— Az ok, amely mialt a kormány ezt a törnak azt a pőrét, amelyet — az idei szabadtéri filmegyezményt, amelynek jelentőségét vitéz Sovényjavaslatot idehozta — mondotta — abban áll,
játékok villanyvilágításáért indított, A gáz- m e g y v á r y Gyula méltatta, majd a visszacsa- bogy a Felvidéket minél sürgősebben bo kell kapgyár keresetet adott be a bírósághoz, amely- tolt Felvidéken és a Kárpátalján tartandó képvi- csolni a magyar állam jogreudszercbe, minél előbb
ben a Dóm téren elhasznált villanyáram dija selőválasztásról szóló törvényjavaslat tárgyalá- unifikálni kell az országgal.
fejében 2800 pengőt kért megítélni a várossal, sára tért át a Ház.
Ilubay Kálmán bírálatával foglalkozva, kijel l a b a y Kálmán és Me z e y Lakos fölszólala- lentette a miniszter, hogy Ilubay birálala nem
illetve az idei játékokat rendező Ünnepi Játékrendező Kft-Vei szemben. A keddi első tárgya- sa után V o z á r y Aladár mondott beszédet. Arra nevezhető másnak, mint boryáluzási tendenciának,
kérto a parlament minden tagját, hogy pártosko- mert közjogi kérdésekkel foglalkozott hozzáértés
láson — amelyen érdekes részletek derültek
dással, személyeskedéssel ne ronlsák meg a tisz- nélkül.
ki —, a város képviseletében Szekerke Lajos ta, becsületes magyar életet, amely husz év alttt
A továbbiakban rámutatott, hogy az európai
ilr. tb- főügyész jelent meg, a Kft-t Palócz nem ismert felekezeti, osztály, szakmai érdeküket, háború kitörése miatt halasztást kell szenvednie
Sándor dr. képviselte, a fölperos gázgyár kép- csak a magyar érdekeket ismerte. Szólott a cseh a kárpátaljai önkormányzat megoldásának. A jeviseletében Uabermunn
Gusztáv dr. jelent választási rendszerről, amely látszatra Igen de- lenlegi törvényjavaslat átmeneti intézkedéseket
mokratikus volt, do megadott minden lehetőséget tartalmaz, dc egy lépés a teles unitikáció felé.
meg.
arra, hogy a magyar őslakosságot tönkretegye és
A miniszter beszéde után a Iláz általánosságA tárgyaláson a K f t képviselője bejelenelpusztítsa. A cseh propaganda hatása alatt a matette, hogy voltaképpen érthetetlenül áll a ke- gyar ifjúság végigpróbálta a szélsőséges párto- ban elfogadta a javaslatot. A legközelebbi ülés
szerdán lesz
resettel szemben, mert a villanyfogyasztáshoz
nincs köze, az áramot a város rendelte meg, a
vezetéket a város szereltette föl és a bekapcsolást is a város intézte. E z természetszerűleg
folyik abból a közgyűlési határozatból, amely
szerint a város különböző természetbeni szolValéria-tér 4.
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az
gáltatást vállalt magára annak ellenében, hogy
(Paonkaoiac)
elmúlt hét végén telefonon arról értesítették
az akkori súlyos helyzetben a K f t vállalkozott
a tűzoltóságot, hogy a Derliui-körút 31. szám
az ünnepi játékok megrendezésére. A közgyűalatt özvegy Kispál Öámuclué városi nyugdílési határozat szerint is a Kft-nek semmi köze
jas lakásán tüz keletkezett. A több szerkocsinem volt a villanyáramszolgáltatáshoz, a haval és mentőautóval kivonuló tűzoltóság a jetározat köztudomású volt, a megállapodás
minden részlcto nemcsak az érdekelt felek
Bevezetőben hadd mondjam el, hogy mit jelent lentéktelen szobutüzet negyodóra alatt elolelőtt, dc a sajtóból az egész nyilvánosság előtt a művész szempontjából egy műtermi kiállítás. totta. A mentők a. lakás tulajdonosát, özvegy
ismeretes Tolt. Éppen ezért érthetetlen a gáz- Elsősorban biztatást jelent, munkakedv-érlelő Kispál Sámuclnó 8ü éves városi nyugdíjast
gyár keresete, a K f t kérte a kereset elutasí- napfényt, meleget, ami átjárja a művész szivét- súlyos égési sebekkel cs füstmérgczcssel a közlclkét és uj alkotásokra buzdítja/ persze akkor, kórházba szállították.
tását.
ha a műtermi kiállítását minél többen keresik
A tűzvizsgáló bizottság és a rendőrség megA város nevében Szekerke Lajos dr. tb. fő- föl," Ne essék tévedés tehát, a kiállítás látogatáügyész kijelentette ezután, hogy a városnak sa nem kötelez senkit semmire, nem kell okvet- állapította, bogy n "Bcrlini-kürút 31. számú ház
ínég módjában sem volt intézkedni a számla lenül vásárolni, csak az érdeklődés melegének emeleti lakásában Kispál Sámuclnó lakik uuoügyében, mert a gázgyár eddig Csak a Kft-nah megcsillogtatása az, amit minden művész elvár kahugával. Szombaton Kispálnó egyedül tarkulturváros kulturközönségétől . . .
tózkodott a lakásban: a kouyhábao főzte a vakiállítóit, számlát mutatott be, a városhoz szaIfj. C s i z m a z i a Kálmán műtermi kiállítását
bálys zenien kezelt és felülbélyegezett
számlát valóban érdemes fölkeresni a móravárosi Men- csorát, A vacsorakcszítés után Kispálné ueiu
nem juttatott cl, ezenfelül pedig nem a város- hely-utca 6 számú, elegáns magánházában. A vetto észre, hogy az asztalon lévő pctróleuátsal kötött szerződésben megállapított árat kö- műterem maga kedves, csinos, világos és napfé- főző égő lánggal a földre esik és meggyújtja
veteli, hanem az cnncl magasabb rendes fo- nyes hely, amolyan igazi derűs müvószszoba, ahol a szőnyeget, amelytől a szoba is lángra lobaz elkészült, féligkész, vagy csak megkezdett al- bant. Az idős asszony először maga igyekezett
gyasztási Arat.
kotások
pihennek és a mesterre várnak. Csaknem a tüzet eloltani, majd az ijedtségtől elájult és
A gázgyár a rendes fogyasztási egységárat
követeli a Dóm-téren elfogyasztott áram után nyelcvan kép alkotja a kiállítás anyagát, szinek, a hozzáérő lángoktól égési sebeket szenvedett.
hangulatok és formák kavargó karneválja ez,
és nem hajlandó elfogadni a városnak a szo- ahol minden megtalálható az igénytelen kis krd- Az ájüt asszonyra a szomszédok találtak rá.
Kispálné állapotában hétfőn váratlan forkásszeriut fölszámított és a szerződésben meg- j tarajétól kezdve a komoly olajfestményig, a
állapított mérsékeltebb közvilágítási
egység- j csendélettől kezdve a glóriás oltárképig. A mű- dulat állott bc: az idős asszony az elszenvedett
árat. Nyilvánvaló, hogy a Dóm-téren elfo- vész szertelenül nagy érdeklődése, fiatalos, lán- sérülésektől rosszabbul lett, majd kedden délgyasztott villanyáram
legalább olyan
közvilá- goló szinszomja és formakeresése uralkodik a előtt meghalt. A haláleset ügyében az ügyész
gítási áram, mintha a város mondjuk a Dcli- mütoremben. A szemlélő érzi, hogyan merüít el a ség nyomozást rendelt el.
művész lelke örök csöndjében s hogyan menekült
báb-utcát világítaná, nem is beszedve arrók, a színekhez, mozgáshoz, formákhoz, amelyek az
bogy ezt, az áramot is a város rendelte, a vá- életérzést jelentik szamára , . .
ros kapcsoltatta be és az áram a Dóm-téreü
Első pillantásra megkapó a meglátásnak ék
elsőrendű közvilágítási célt szolgál. A gázgyár megjelenítésnek az a biztonsága, főlényes késza szeretet jelképe
azonban függetlenül attól, hogy az áramot a ségé, amely a portrékból árad. De markánsak és
Legszebb emlck, s örök az értéke
város névében Csányi FereUo műszaki taná- elevenek azok a képei is, amelyek a falu életét,
Nagy v ü a s t ' . i k I
Kiváló m i n ő s é g !
csos rendelte a tér közvilágítási Páljaira, a ma- napfényét, lendületét viszik vászonra. A »TempOlcsó á r a k !
Imnban,
misén*
áhítatos
hangulata,
a
tavaszi
napgasabb
egységárat
kívánja
érvényesíteni,
sütésben kergetőző falusi kislányok lüktető mozM Ü L H O F F E R
V .
szemben a szerződésben biztosított mérsékeldulatkifejezése, a sHazafelé ballag a nyáj* méla m ü ó r á s é s é k s z e r é s z n é l Széchenyi-tér 9.
tebb közvilágítási és a város üzemeire meg- esti csöndje, mind a magyar falu életéből ellesett
Ékszerek készitésc és átalakítása rajz, vagy mióta
állapított egységárakkal- A gázgyár képvise- töredékek. Tavaezbáboruít fák. virágos gallyak,
szerint, legszebb kivitelben, jutányos árakon.
lője kérte a. kereset követelésének megítélését. viruló virágcsendéletek, az rimádságos öregaszTőrt arany beváltás!
A járásbíróság
fölszólította a feleket érvelé- szóny* és a ^-Nagymama* lélekkelteli portréja,
süknek írásban való beadására, érdemben az- színék játéka a Balaton tükrén, téli hangulat, a
legolcsóbban]
^Holdvilágnál* ezüstös erdei részlete, mind-mind
után hoz határozatot.
művészi érzékről, egv finom, érzékeny lélek tükLakberendezői
röződéséről tanúskodik. Külön említésre méltó a
Szövetkezetnel!
jézustársasági atyák templomának szánt iányosareu
Jézus-kép
szelid
fensége
és
a
íJézus
nevénézze meg;
ben jövök tiözzátok* cimü olajfestmény glóriás
IPARCSARNOK.
b ü r - n c l a s klraMalá! Szent István-alakja Mányi Csizmazia Kálmán
Horváth Mlhály-u. 5.1
l INIÖ' és Nemzeti Takarékosság könyvecskére kész- müterenikiállitása valóban megérdemli a sikert.
*
'
(cs.)
pónzaron ! ! !
K i g y ö * u t » 4.
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A gázgyár port indított
a Dóm-tér villanyvilágításának
dijáért

1 kgr. virágméz P 1*20 Belehal! az égési sehehhe
1 kgr. akácméz P 1"40
a 53 éves asszony
NAGY AL3EAT
Csizmazia Kálmán
müíeremkiáliitasa

Qra-, ékszerajándék

Vásárlás előtt

Borbély
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DFÜMAGYAROK SZKG

Szerda, Í939. clecemüet 13.

Cipőüzletemet és műhelyemet

HÍREK

a
-1
a Metcorologini Intézet etenti 22
/ v z í q o irakor. I d ő ' j ó s U t : Északkeleti,
keleti légáramlás. Sok helyen köd, néhány bolycu
kisebb hava/ás, vagy havascső. A hőmérséklet
északon csökken, délen alig változik.
•

— Szerdán ülést tart az üzemi bizottság,
R á l f y József dr. polgármester szerdán délelőtt 12 órára rendkívüli ülésre hívta össze az
üzemi bizottság tagjait. A& ülésen az üzemek
pótköltségvetésének
lclúrgyulására
került
sorra.
— A Katolikus Nővédő ezerctctcsomngjninafc
(jios/.liisa. A Szegedi Kalolikus Nővédő Egyesület
sorozatos ünnepség keretében osztja ki a szegények között szcretctcsoningjait, December 17-én,
2U, 21, 2J-án kerülnek kiosztásra a karácsonyfák
es az ajándékcsomagok ti város különböző részein, 2-1-én pedig a kerületi börtönben. A karácsonyi' akció ujabb bizonyítéka a nővédő segilő
munkásságának.

Karácsony és uíévre

kályhák, tü*hefy,

korcsolyák

— Bclycgsorozul a llorlby Miklós Repülő*
nlap támogatására. Budapestről
jelentik: A
postavezérigazgatóság közli, bogy a posta a
Ilorthy Miklós Repülőalap lámogalásara szolgáló, százszázalékos felárral 0, 10 és 20 filléres
értékekből álló belyegsorozatot bocsát 1910 január 1 én forgalomba. A sorozat ára 72 fillér. Bővebb fölvilágosítást a postahivatalokban
kilüggcszlctt hirdetmény ad.
— Az autók fölülvizsgálása. Ismeretes, hogy
fog utóbb elrendelték az összes rfépjármüvek
országos szendéjét. A szegedi rendőrkapitányság, mint gépjáinükerületi hatóság u számiét
uiost fejezte bc. A kapitányság most közli a
nyilvánossággal, hogy azoknak a
gépjármüveknek' részere, amelyeket tulajdonosaik eddi 4 bemurat ifi nem tudtak, pólvizsg.álalot tartanak december 14, 1ö. és 16-án délelőtt & —
12 óra között a városi köztisztasági telepen.
Azokat a gépjármüveket, amelyeket a polnapokon nem mutálnák be, a rendőrség a forgalomból kitiltja és a mulasztást elkövető tulajionosok ellen kihágás! eljárást indít.
— LETARTÓZTATTAK M A D R I D B A N E G Y
MAGYAR KOMMUNISTÁT. Madriditól jelenlik: A madridi rendőrség a kommunisták elleni eljárások során letartóztatta Méhes Sándort,
aki a polgárháború alatt ékezett
Spanyolországba mint Kun Béla helyettese.
Karácsonyi ajándék előleg nélkül

Tóthnál,

Kályha, tűzhely
— FAGYASZTASSAL
GYÓGYÍTJÁK
A
BAKOT. Ncwyorkltól jelentik: Temple Fay
dr .és Lawrenec Sniith amerikai orvosok u j
módszerrel kísérleteznek a rák gyógyítása leién. A két Untató most tette közzé első jelenlesét az úgynevezett fogyasztási módszerrel
elért eredményekről. A jelentés szerint módszerüket csak nagyon súlyos esetekben alkalmazták és megállapították, hogy ha a beteg
hőmérsékletét több napon ál sikerül 32 fok
alatt tartani, a rák nem fejlődik tovább s
azonkívül a fájdalmak is enyhülnek.
Ugv,
hogy cl lehet kerülni a morfium, vagv inas
kábítószer alkalmazását, A két tudós nyolcvan
sikeres kísérletről számol l>e jelentésében.

Karácsonyra hasznosat
Habselyem égykabátot,
zsebkendőt,
téli alsókat

piyainát,

kombiné).

Pollák Testvérektől

SzA'henvi tér 17.

Csekonics utca 6.

- Mindazonáltal, akiknek bclüriilcse elégtelen, a természetes „Férem; József* keserűvíz, reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve, az eniészlöesatornát alaposan kitisztítja és a további
anyagcserét hathatósan clöinozditja. Kérdezze
meg orvosátl
Elsőrendű k á r p i t o s m u n k a ,

Dóczi kettős pamlagágy
Dóczi-fofeláay

'ilKRíinvkészités, <>t tornán. matrac vitéz DOCZI I M R E
Rudoll-tér és Ilid ulea sarkon- S/t, István vándorserlegnél kitüntetve.

•

•

g

g

>— Sok és főleg zsíros étel elfogyasztása után
igy ék legkésőbb másnap reggel éhgyomorra egy
pohár természetes „Fercue József* kcserüvizcl,
mert az a gyomrot és a beleket alaposau kitisztítja cs az emésztés további folyamatát hathatósan előmozdítja. Kérdezze meg orvosát!
— Itágalmazási affér a vásáron. A szegcdi törvényszék S á r a y-taiiúcsa kedden tárgyalta Csab a i László békéscsabai kereskedő felhatalmazásra üldözendő rágalmuzási pőrét. Csabai az elmúlt cv december 8-án Hódmezővásárhelyen a
vásár alkalmával Tó-tb István MAV-főtiszlet,
aki fulszólilotta őt arra, bogy igazolványát mutassa meg, rágalmazó bangón illette. Csabai a
tárgyaláson
beismerte,
hogy megrágalmazta
Tótbot, akitől a tárgyalásou bocsánatot kert A
törvényszék Csabait 50 pengő péuzbüutclcsce
Ítélte.
i
OCCASSIO ! Z o m á n c - é s alutniniumedény és zsirosbödönökben
— Iínlálos szerencsétlenséget okozott a forró
tej. Jelentette a Délmagyarország, hogy az cimult héten F i n t é r József 3 éves kisfiú szüleiDek ujszegedi lakásán véletlenül magára rántotta
a forró tejjel telt lábost. A kisfiút a mentők harmadfokú égési sebekkel szállították a sebészeti
klinikára, ahol kedden délelőtt meghalt. A haláleset tisztázására az ügyészség nyomozást rendel) e.l.

Szeretnénk
jól kiszolgálni,
vásároljon már most
karácsonyra
LAMPEL és HEGYInél

— A Rókusi Katolikus Népkör teaestje. Nagy
siker jegyében tartotta meg a Rókusi Katolikus
Népkör karácsonyi tcacsijét, amelynek tiszta jövedelmét, 10128 pengőt a szegények karácsonyt
megsegilésére fordítják. Az est nagy sikere egyrészt a jószivü adakozóknak, másreszt a szereplőgárdának érdeme. MáriaFöldy Márton, Balogi Mária, Kállay Gyula, Eroszt Ferenc dr, Szakmeisztcr
Mária, Molnár Eta, Knkuk Rózsi, Domonkos
Kálmán és az Egyházi Énekkar szerepelt őszinte
sikert aratva.
Fegyver, pisztoly, löszerek, zománcozott
edények, hus- és kávéőrlők, konyhamérleg

megnyitottam Tábor-utca 7b sz. alatti — Rendelésre is készilck la anyagból uri, női és gyermekcipőket, tiszti, oi'thopéd, vádász, sport és különleges cipőket. Ké&z cipők raktáron. Javításokat
vállalok
K a m a r á s M á r t o n cipészmester.
— Ólomkristályok nagy választékban Freiiunnoál, Kárász-utca 10.

»R 0 Yfl L« í,.¥„í
Mérey-utca 6b. szám Telefon:

30-67

— Kct betörés a Klebelsberg-tclepen. Kedden
délelőtt két betörésről tettek a rendőrségen jelentést. B á l i n t Bertalan bejelentette, bogy Klebclsbcrg-tclep Zcntai-utca 29. szám alalli lakásába ismeretlen tettes betört. A betörő a lakás ablakát fcszitettc föl, tnajd a konyhába ment, ahonnan busnemüeket, egy fülbevalót és 52
pengő
készpénzt vitt cl. Az elvitt busnemiiek értéke a
készpénzzel és • fülbevalóval együtt 76 pengő. —
Betörési kísérlet történt ugyancsak Klebelsbergtclcpcn a Zenlai-Utca 19. szám alatt is. A betörőket itt azonban megzavarhatták, mert nem vittek cl semmit.
Fenyvcr,

löszerek,

pisztoly

Rrüclcnar V a s u ^ y * r H a n
s z í n h á z

ÉS
M Ű V É S Z E T
ss Müveszest. Kitűnően sikerült nxüveszestet
reudezett kedden este teljesen meglelt terem közönsége elölt a Szegedi Nőegylet. Az est középpontjában R e 11c Gabi, a kiváló operaénckcsnő,
az Operaház volt tagja állolt, aki töretlenül szép,
hajlékonyan tiszta és finoman kulturált szoprán*
jáu egy sereg áriát és dalt énekelt lelkes siker
mellett. Fiuoin lénye, cgyéniségéuck közvetlen
egyszerűsége, dc mindenekelőtt kristályosan csengő hangja és énekművészeiének nemes kultúrája;
egyaránt nagy hatással érvényesült ugy az áriákban, mint az egyszerűbb dalokban, őszinte elismerést és sokáig szóló tapsokat aratott a. 1'iJlaugöki,sasszony és a J'osca egy-egy megragadó drámai átéléssel előadott áriájával, dc lelkes tapsok
kisérték Ady-Kurucz és Dicnzl-dalait, valamint
műsorának valamennyi szárnál. — Az est másik
szereplője S z ' t á r a y Márton, az ismert rádióénekes volt, aki nagy dinamikával és világos
magassággal szóló hangján szép sikerrel énekelt
egy csokor népszerű miidalt cs operettrészletet.
Az egyes számokat R a j n a Sándor kísérte zon*
gorán muzikális biztonsággal, harmonikus alkalmazkodással. A miisórt a váratlanul megbetegedett Szcnliványi Kálmán helyeit S a l ly Géza konferálta
közvetlenül.
Az
est
jelentékeny;
összeggel mozdilotta elö a Nőegylet jótékony és
emberimráti célkitűzéseit.

— Noc! Segítség! Rafaello Bc.ndondi olasz
Csepeli i n o i o r h e r e h p d r o h
csillagász, hires földrengésszakcrtő most megBRUCHNLR V&SUD VARBAN
jelent jóslatában visszavonhatatlanul kijelenti, hogy 2321. év április ö-án vége lesz a
világnak. A hold vonzereje következtében
A színhází iroda hírei
négy bolygó ütközik az öreg földgolyóba s a
Szerdán és csütörtökön este a Zimberi-zomhori
vándorcsillagok tengerei irtózatos vizözönnef szépasszony kerül szilire a Városi Színházban. Az
árasztják cl a világot, ugy, hogy itt mindea Ihász-cseretársulat előadása iráni állandóan nagy
elpusztul. — Volt idő, amikor hasonló jósla- az érdeklődés.
tokkal ijcszetgelték az emberiséget. Ma már
l'chteken este „Cim a kiadóban* cimü nagy*
igen vigasztalókig' bal, bogy ez a nemes világ operettnek bemutató előadása. A „Cini a kiadólegalább 582 év múlva megfullad — Rafaello ban* nagyoperett Pécsett került ősbemutatóra és
Bendandi szerint. A magunk - részéről szíve- óriási sikert aratott. Régi nagyoperettek mintásen fogadunk Rendaiidi mesterrel, hogy ha jára vau megírva ez az operett, kitűnő zeneszániindeD ilyen jól megy, mint napjainkban, ta- mok és hatalmas finálék teszik élvezetessé nz előlán nem is kell olyan sokáig várni.
adást. Szövegkönyve tartalmas, meséje hangula— A máravárosi egyházközség második ad- tos és ragyogó táncok, élénkítik nz operettet,
venti estje. Hétfőn rendezte a móravárosi egyház- Dolly Ferenc rendezi és játssza a főszerepet. Sánközség második adventi estjét! A műsort a möra- dor Anna, a szepbaugu primadonna. Fereoczi M,avárosi leányok glóriás éneke vezette be, utána rika, a ragyogó szubrclt, Nádor, az-elegáns bonvtFodor Mariska szavalta el Sik Sándor: „Útszéli ván, továbbá Knmilli Judit, Mihályi Yilcsi, Antal*
bokor* cimü költeményét. Azután NVébcr József ffy József, TRatky László, és Kovács Aladár
a möravárosi elemi iskola igazgatója
tartott játsszák a vezető férfiszerepeket. A zenekart Csanagyszabású előadást. A lelkesen megtapsolt elő- nak Béla, az országosan elismert zeneszerző karadás után Szabó Etelka adta elő „Az árva gyer- nagy vezényli. Ballon József pedig a szenzációs
mek Jézuskája* cimü költeményt Gáspár Mária díszleteket festette. A pénteki bemutatón megjeleés Drinóczy László kíséretével. Utána Hajós Ilo- nik Koltay Imre, az operett illusztris szerzője is,
na tréfás monológja következett, majd ismét a kar A „Cini a kiadóban* pénteken, szo-mlmlon este, vaénekelt pompás záróénekel. A nagysikerű kullur- sárnap délután, vasárnap < „le és kedden eslo
est végén Halász Fái dr plébános mondott záró- kerül bemutatásra '-ondós hclyúrnkknl. \ s'zoinbali
'•előadás bérb Iben.
beszédei.

DFTM4GYARnRC7*r;
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SPORT
Vasárnap: Szeged—Haladás találkozó f
az uiolsó őszi mérkőzés a
Vasutas-stadionban
Előjáték:

Szeged

I.

oszlály—Szeged

(A Délmagyarörszág munkatársától) Kissé
váratlanul érte a szegcdi sportközönséget
a
Szeged szolnoki veresége. Segíteni
azonban
már nem lehet, a szurkolók, a vezetőség és a
játékosok figyelme tehát a vasárnapi küzdelem felé terelődik. Vasárnap játsszák le Sze
geden a Szeged—Haladás mérkőzést, amely az
idény utolsó meccse lesz.
Az elkedvetlenedésre semmi ok
nincsen,
hiszen a Szeged még mindig csak 2 pont hátránnyal áll a tabellán és ez a hátrány behozható.
A vasárnapi forduló
keretében
ugyanis több olyan meccs lesz, amely könynyen meglepetéssel végződhet. Annyi bizonyos, a Szeged abban az esetben sem vesztheti el ötödik helyét, ha történetesen vereséget
szenvedne vasárnap.
Az utolsó őszi meccsnek kitűnő előjátéka
fesz. A Szeged megállapodott a DLASz-szal.
hogy a piros-fehérek és a
szombathelyiek
küzdelme előtt megrendezik a Szeged I. osztály—Szeged II. osztálv
válogatott
játékot.
Ábrahám László szövetségi kapitány
máris
kijelölte azokat a futballistákat, akik vasárn a p délelőtt 11 órakor tartoznak megjelenni

K P I ^ b l l á f
H C i C B t i f l í ,

ii.

osztály

a Vasutas-stadionban; 29 játékost jelölt ki a
szövetségi kapitány, aki ezek közül allitia öszszc a két együttest.
A kijelölt játékosok a kővetkezők: KEAC:
Iglói II., Kolozsy, Vicsay, Tihanyi, Vass,
SzAK: Góré, v. Ármány, Tóth, Solt, Vasutas:
Papp, Sajtos I., Balogliy, Péli, Varga, Király,
SzTK: Fismer, Szekeres, Újszeged: v. Deák,
Szabó, Sylvánia: Halasi, Zrínyi: Szabó, Kenyeres, Felsőváros: Krizsán, Csonka Gy.,« Bálo, Rácz, Móraváros: Zombori, Sánta j., Postás: Solymosi.
Szó van arról is, hogy a Szeged a csütörtöki kétkapusedzése is a DLASz-játékosait
kapja ellenfelül. Az a terv, hogy az I. félidőben a II. osztályú, a II. félidőben az I. osztályú együttes legven az ellenfele. A terv végrehajtása elé bizonyos akadályok gördülnek,
éppen ezért nem lehetetlen, hogy az érdekesnek ígérkező, edzőmeccs elmarad.
A Szeged—Haladás és az előjáték jegyeit
10 százalékos elővételi kedvezménnyel szombaton 19 óráig árusítja a Délmagyarörszág
iegyjrodája.

rádió, gramofon, varróqép o'csó árban, részletre is.
alkatrészek, nagy javítóműhely, írógép javítás

~Déry Génáruház Miss-w.
Tcii

hiipamemózlseK
a
idinatdroii
(A Délmagyarörszág munkatársától) A világpolitikai helyzet kihatással van a iabdarugósportra is: a Nemzeti Bajnokság egyesületei
nem kapnak, vagy csak nehezen tudnak lekötni portyákat. Az NB egyesületeinek jelentős anyagi jövedelmet jelentett minden évben a teli portya, mert ezzel elősegtiették a
tavaszi rait lehetőséget. Most, hogy a portyalehetőségek nehézkessé váltai*, az N B egyesületei ertekezletet tartottak. Azt a tervet vetették föl, hogy az anyagiak előteremtése érdekében rendezzék meg az úgynevezett Téli
Kupát. Értesülésünk szerint a tervhez máris
csatlakozott a Hungária, az Újpest, a Kispest,
a Gamma, a Törekvés és a YvMFC.
Az ügyben Szegeden még nincsen döntés.
H u l m á n József, a Szeged intézőié
közölte,
hogy az ügyben Markovics Szilára ügyvezető
tárgyalt Budapesten, de mivel még nem tért
vissza, a piros-fehérek állásfoglalása nem ismeretes.
Szegedi sportkörökben örömmel
vennék,
ha a Szeged is résztvenne a kupaküzdelmekben és téli sportprogramról gondoskodna szurkolótáborának.
—oOo—
x Tiz egyesület kap pályát az OTT-töl. Gidófalvy Pál dr. miniszteri biztos kijelölte azt a tiz
várost, ilieve községet, amelynek pályqépitésct
az OTT-nek javasolja. Eszerint az OTT-töj Kassa, Kiskunfélegyháza, Siófok, B. Magyarság (Budapest), Alag, Hajdúböszörmény, Békéscsaba.
Kiskunhalas, Nagytnányok és Mucsony kap sporttelepet. A déli fütballkerületben tebát Békéscsabának és Kiskunfélegyházának. le*z uj pályája-

A szegedien meg nem logtalian
állást a távöevi bsfnohl beosztás
osueben
(A Délmagyarörszág munkatársától) Gidófalvy Pál dr. miniszteri biztos — amint ismeretes
— azon fáradozik, hogy megfelelő mcgldást találjon a Nemzeti Bajnokság jövőévi beosztására
A miniszteri biztosnak ugyanis az a terve, bogy
jövőre esetleg fölállítja a
N'BG)-t, amely Vulajdonképen a Nemzeti Bajnokság III osztálya lenne és kétségtelenül ujabb fejlődést adna a magyar
labdarúgásnak, mert kisebb csapatokat is bekapcsolhatna az országos küzdelmekbe. A nagyjelentőségű ügyben a miniszteri biztos január
10-re országos értekezletet hivott össze, előzőleg
azonban véleményt kér az NBA) és NBB) csapatok vezetőitől, valamint az alszövetségck ügyvezetőitől. Az érdekelteknek december 23-ig kell
megadniok a választ a miniszteri biztosnak.
Az ügyben kérdést intéztünk Gyarmati Mihály ,
DLASz-ügyvezetöhöz, aki közölte, hogy még nem
vette alapos megfontolás alá a nagyjelentőségű
kérdést, mielőtt azonban véleményező javaslatot
tenne, megkérdezi a tagegyesületek funkcionáriusait.
Az ügyben érdekelt fél még a Szeged, a KEAC
és a SzAK. Ennél a három egyesületnél is értekezletre van szükség, hogy a fönlos ügyben meghozzák javaslatukat.
—ooo—
x Mozgásmüvészeti szakosztály az SzMTE-bcri.
Az SzMTÉ vezetősége a hölgyek részére gyógytorna, mozgásmüvészeli és akrobatika! szakosztályt alakított, amelynek vezetésére a tehetséges
Mándoky Rózsit kérte föl. A szakosztály működése elé nagy érdeklődéssel tekintenek sportkö-

rökben. Az uj szakosztályba jelentkezni lehet
minden szerdán 19—20 óra között az ipartestületben.
x Szövetségi segélyt kap a szegedi teniszkupaküzdelem. Az országos teniszszövetség vidéki bizottsága értekezletet tartott. A napirendé u
a vidéki tenisszal kapcsolatos kérdések szerepeltek A bizottság megállapította, bogy a vidéki
csapatbajnoki körmérkőzések cs a Rónay-kupaküzdelem megrendezése szövetségi támogatást
igényel. Egy pillanatig sem lehet kétséges, hogy
a két legnagyobbjelentőségü vidéki verseny megkapja a megfelelő szövetségi támogatóst.
X Nagy ötödik, Lukács hetedik a góllövőlistán
Egy héttel a bajnoki kampány befejezése elölt
lényeges változás nincsen a góllövőlistán, szegedi szempontból azonban örvendetes, bogy Nagy,
á piros-fehérek balszélsője a vasárnap Szolunkon lőtt egy góllal a lista ötödik helyére rukkólt előre. Nagy jelenleg 10 góllal áll a góllövőtabellán. A listán szerepel tné" a szegediek közül
Lukács, aki hét gólt lőtt eddig. Reméljük, vasárnap ismét javítanak pozíciójukon a szegedi
csatárok.
x Fürst György képviseli a DLASz-f a budapesti szakértekezlcten. Csütörtökön tartják meg
Budapesten a második szakértekczletet az alszövetségi ügyvezetők bevonásával. Meghívták az
értekezletre Gyarmati Mihály DLASz-ügyvczetöt.
aki azonban másirányu elfoglaltsága miatt az
ülésen nem tud megjelenni. Az alszövelspg érdekeit az értekezleten Fürst György főtitkár képviseli

Karácsonaí és ulévi
ajándéknak szé kézimunkát, diványpárnáf, függönyt stb. vegyen.
FÁY MARGITNÁL
M A V A U T
M E N E T R E N D
SZEGED-PÉCS
I Pécs Széchenyi tér
Mohács Korona szálló
é Baja Nemzeti szálló

< 31.
20 k4
19.lf
19.0c
18.26
17.67

6 Fclsöszentirán
é Mélykút
16.20
i Szeged Széchenyi (ér
BUDAPEST-KKFÉLEGYHÁZA-SZEGED
1
i 'ápest Mussolini U o 9.35 U 4U
16.30 17 45
fc.101818 19.3f
é Kecskemét
i 7.47 9.52
1
1 Kecskemét
é 7.37 9.42
18.28 19.43
17.30 18.6? 20.12
i Kkfélcgyhíza
i 7.08 9.13
8.37
1 Kistelek
1
8.40 19.38
(8.80 20.10
8.00
é Szeged Széchenyi t 1
SZEGED—KISKUNHALAS- KALOCSA
Du p
6.05 15 501 ind. treged Széchenyi tér tt.5.1 18.251
•3 70
-> 8.85 17.061 • Kiskunmaisa
4 80 7.50 17.66 érk. Kiskunhalas
ind. 7.40 16.421
7.50 9.20 19J0| érk. Kalocsa
ind. 6.05 15.151
<
SZEGED—CSONGRÁD
Dij P. x
XX

\

14.00 19.40
14 18 19.58
14.38 20.21
15.18 21.00
21.20
15.40
Csak hétköznap
közlekedik.

ind. Szeged Széchenyi b érk. 8.56
8.37
M Algyö községháza
8.17
+ Hódmezővásárhely
I
7.37
Szentes piactér
érk. Csongrád M. Inr. sz. ind. 7.0ö
közt. zx csak vasár nap és ünnepnap
Menettérti jegy Csongrádra 6—P

Párisi Nagy flruház Rt.
"zegeil (Csekonics ésKiss-utca sarok)

KARÁCSONYFADÍSZEK
Arabesk cukor függelék 1 drb
—.02
Aranyszínű kötöző zsinór 1 gombolyag —.10
Angyalhajszóró 1 csomag
—1*2
Jéglametta 1 levél
—12
Csillagszóró 1 csomag 10 drb
—.12
Ezüstszínű boá 1 drb —.28, —.24, —.18, —v12
Pengölánc 1 levél
—.13
Éghctetlen fém karácsonyfadísz 10 drb
—24
Lametta 6 levél
—.21,
Csillogó asbest hópehely 1 doboz
<—21
Gyertyatartó 12 drb
<—2-1
Karácsonyi, vagy ujéví képeslap 10 drb" —21
Karácsonyi vagy uiévi üdvözlet
borítékkal 8 drb
—.24
Dióaranyozó 1 csomag 10 levél
—38
Csokoládé, karácsonyfa függelék
1 doboz
—90, —.'48
Havas boá'
—.38. —.1*
Csokoládé fütfgelék 10 dkg
—.58
Szaloncukor fél kg
—98
Csillogó üveg karácsonyfadísz 10 drb
—.98
Karácsomig üzleti záróra este 7 órakor?

n F r M A G Y A R O R S 7. \ G
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Eladó
olcsó családi és bérházak f
SZÖLLŐ, SZÁNTÓ TANYÁS

KOZMETIKA
A szem ápolása
A szem és azl környékező bőr szépsége döntőéi esik Játba az arc szépségének megítélésénél.
Ennek ellenére .a szem kozmetikáját alig müvelik, nem is igen ismerik. A szem sok ártalomnak
vau kitéve, sokat is dolgozik, ezért kíméletet, pihenést és a legnagyobb tisztaságot igényli.
Régente a szem szépsége alatt leginkább a pupilla, a szembogár szépségét, nagyságát értették
és azért a nők igcngyakrnn ártalmas szereket:
atropint vagy különféle olajokat csöpögtetlek a
szembe, liogy csillogóbb legyen.
A modern kozmetika már tudja, hogy ezek az
ártalmas szerek egészen fölöslegesek, ha a szemet megfelelően ápoljuk. Igcnfoulos a szem körüli bőr gondos á|K)lása. Ez az ápolás elsősorban a. szem megfelelő tisztántartására. Sohasem
szabad kifestett szempillákkal ágyba menni, hogy
a Testek a szembe kerülhessen. Ajánlatos a széna t többszűr is, de lehetőleg esténkiut langyos
bórvizzcl vagy tiszta vízzel, esetleg szem mosó
pohárral kimosni. A szemfürdö után az ápolás
legfontosabb módja a megfelelő zsiros kenflcsesel
vagy olajjal való kezelés. Ezzel a sziros kenőcsesel vagy szemolajjal este lefekvés elötl be kell
kenni az alsó és felső szemhéjat és a szemsarkokat, liogv a szem ráncosod.úsát megakadályozzuk
K. Ó.-né.
KOZMETIKAI Ü7.liNETKK:
Előfizető neje. Mivel zsiros az arcbőre, semmiféle krémet ne használjon, hanem krémpótlúl
és száriló arevizet.
II. S. né. Ma alig használnak kőrnzst, csak
k réniruzst.
Fiatal asszony. Rosszul teszi, ha nem basznál
pradrrt, niert ha a purler jó cs annak minősége
megfelel az arcbőre természetének, ugy ezzel csak
védi és konzerválja bőrét.

HMjgoiesirancia
nyelvoktatás, korrepetálás.
Csoport és m a g á n ó r á k .
MimlennemU f o r d í t á s o k .
Jeletikezés:

APROHIRDETESEK

BIRTOKOK!

ITártfdkric körúton brliil és körúton kivül 2000
P-től feljebb. Adómentes családi ház 3 szobás,
kerttel, Rókusnn 4000 P. Magasföldszinté® 2x2,
Hxl szobás lakással Móra-templomnál 6500 1*.
Adómentes, emelete? bár, 3 lakfasal, viz, villany
12.000 P. Családi báz 5 szobás, fürdőszobás, pincés felsővárosi iskolánál 16000 P. Magaslnldszintes báz 4 lakással, kerttel, viz, villany, nagy állomásnál 14.000 P. Saroküzlet es báz 5 lakással,
pincével, belvárosi föutnál 22.000 T'. Emeletes báz
R. 4 szobás, fürdőszobás laká&al, pincével. Rákóczi-térnél, 26000 P.
Emeletes bérház, zsidótemploninál 7 lakással 2800 P évi jöv. 30.000 P,
Emeletes üzletes ház, belvárosi pinroál 4000 P
évi jöv. 40.000 P. Nagy üzletes bérház, forgalmas
főúton, modern 2 és 3 szobás lakásokkal 5500 p
jöv. 55000 P. Belvárosi bérház 2, 2, 4 szobás
modern lakásokkal évi 70OO p jöv. 65000 P. Bel.
városi kétemrietes bérház 2 cs 4 szobás modern
lakásokkal, évi 8600 P jöv. 80.000 P. Uj adómentes bérház 2 és 3 szobás modern lakásokkal, évi
8500 pengö
jövedelemmel 100000 P. Belvárosi
kétemeletes üzletes sarokbérház modern lakásnUal, évi 12.000 P jöv. 1000(10 P. Adómentes
háromemeletes üzletes bérház, modern lakások,
kai, 7 százalék nettó jövedelemmel 220000 P. —
2 holdas szöllő, gyümölcsös, 1 szobás lakóházzal
7000 P. 3 hold szöllő, gyümölcsös 3 szobás lakóházzal 11.060 P. 4 holdas szöllő, gyümölcsös 12
ezer P. 12 holdas szöllő, szántó, tanyával Poroz-mán 11.000 P. 10 holdas szöllő, szántó, la-,
nyáva! kisvasúinál 7500 P. 20
holdas szöllő,
szántó kisvasutnál 14.000 P. 35 holdas szántó tanyával kisvasutnál 30.000 P. 35 holdas szántó
tanvával Királyhalomba 25.000 P. 32 holdas bánáti szánló tanyával 32.000 P. 60 és 120 holdas
bánáti szántó holdankint 1100 P. — Alkalmi vételek MÉZERNÉ F. M. Ingatlaniroda által, Horthy M u. 2- (Kultúrpalotánál.)

DÉI MACíVARORSZAG

KÖZGAZDASAG

Szerda, 1939. december 13.

KIADÓHIVATALÁBAN

A termelői borkimérők
általános kereseti adója
A pénzügyminiszter legújabb körrendelete a
termelői borkimérők általános Kereseti adókötelezettségéről szól. Eszerint a szöllöbirtokos saját
termésű borainak kimérése,• vagy clárusilas.i után
csak akkor köteles általános kereseti adót fizetni,
ha saját termésű borát korlátolt italmcrcsi engedély, vagy kismértékben! clárusitasra való cngedély alapján nyílt árusítási
üzlethelyiségben
hozza forgalomba, mert cbli(eo az cselben az
adókötelezettséget az eladás módjából üzletszerűen
állapítja meg. Akkor tehát, ha a szöllöbirtokos
saját termésű borát lakásából, vagy
pincéjéből
méri ki, vagy árusítja, általános kereseti adót
nem kell fizetnie.

Friss seris fejláb

kapható, kg-ja 70 fillér. PTCK szalámigyárban
cs Tisza Lajos-körut 83, elárusítóban.
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TŐZSDE
Budapesti termcnytőzsdczárlat. Csendes, üzlcttclcn volt a mai tőzsde. Mivel sem külső, sem belső ösztönző birck a piacra nem érkeztek, az üzleti tevékenység mindvégig igen csekély volt és
a fölszinté kerülő áru kereslet hiánya miatt csak
árengedménnyel talált felvevőre. A tözsdeidö folyamait lebonyolításokra került a sor, igy a kínálat fokozódott és a részvények árfolyamat lemorzsolódtak. Zárlatig a helyzet nem változott és
a tőzsde, gyengébb irányzattal, árveszteségekkel
zárult. Magyar Nemzeti Bank 182.50, Magyar Általános Kőszén 306.—, Ganz 18.30, Izzó 120 aru.
Szegcdi Kender —.—.
Zürichi devizazárlat. Táris 9.91, London 17.50,
Ncwyork 416.—, Brüsszel 73.55, Milánó 22.50, Amszterdam 236.75, Berlin 178.02, Szófia 5.50 áru,
Athén 3 35 ára. Belgrád 10—, Bukarest'3.30 áru.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Angol font
1180-15.00, belga frank 62.10 -62.80,
min korona 72 85-7365. dinár 730-7.90, dollár
37870-384 30, francia frank 8 40-8 00, hollandi
forint 20055 -20255, Csch-Morva protektorátus
11.10- 11.80. (20 K-nál nagyobb cimletek kivételével). Szlovákia 11 40—11 80 (20 K-nál nagyobb
cimletek kivételével), kanadai
dollár 340-315.
len 310-3.45, lira 17.40-17 90, (500 és 1000 lírás
bankjegyek kivételével), német márka —.—, norvég korona 85.75-86.65, leva 300—8 60, svéd kor.
90.10- 91.00. svájci frank 81.05—85.55.
Budapesti tcrroéuylőzsde/.árlat. A készáru piacon csendes irányzat mellett a tcrmcnyclkkck árai
változatlanok. A határidős piacon nem fejlődött
ki üzlet.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza tiszavidéki, felsőlisz-ii, dunatiszaközi, fejérmegyei, dunántúli és kisalföldi 77 kg-os 19.95, 78
kg os 20 45, 79 kg-os 20.75, 80 kg-os 20.95. Rozs
pestvidéki 15.10—15 35, takarmányárpa la 65-66
kg-os 17.85, sörárpa la 21.30-22.—, zab l. 1930—
1915, tengeri tiszántúli 1730—1745.
CVikágói (erménytőzsdezúríat. Buza szilárd.
Decemberre 98—98 cgynyolcad, májusra 95—95
egvnyolcad, juliusra 92 hétnyolcad—93. Tengeri
tarlóit. Dcc. 53.75, máj. 5525, juliusra 55.5. Rozs
szilárd Dcc. 63.5, máj. 62 hétnyolcad, jul. 61 hétnyolcad.
Felelős szerkesztő:
Bártfai
László
—ooo—

Felelő? kiadó:
Huny* Benedek

—oOo—

dr

Szerkesztőség:
Szeged, Aradi-utca 8; telefon 23-33,
éjszaka: 10-81. — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14.
Fogadóórák: 11.30—13 óráig.
Kiadóhivatal:

Szeged

Aradi-ulca 8:

telefon- 13 06

1,3

rekedt,
meqhült

B f u t c n o x o t t

Különbejáratu' csinosan
bútorozott szoba kiadó
Kossuth Lajos sugárul
19 1. 3.
Elegánsam bútorozott
szoba úriembernek január elsőre kiadó. Deák
Ferenc u. 18.
Egy, esetleg két különbejáratu bútorozott szo
bút keresünk, keresztény családnál elsejéiéArja jeligére,

5 szoba, hallos újonnan
, renovált lakás
kiadó

Telefon 30 66.

Kiadó egy szoba konyhás lakás jan. 1-rc. —
Ncmcslakács u. 17.

„suriánur-ttlc
k a k u k f ü *
cukorkát
szopogasson

gyógyszertárban kapba
tó, Kossuth Lajos sugárút és Nagykörút sarok.

LIBAMÁJAT

állandóan
VESZEK
legmagasabb napi árban
KB AMI" R
Tisza Lajos körút 38.
Orosz tea helyett

magyar tea

Tökéletes élvezetet mujt.
Csomagja 20 és 40 fillér.
VÉNUSZ DROGÉRIA
Mikszáth

Ügyes varróleány • tinóm munkára azonnal
felvétetik. Kiss Nővérek, Szent Mihály u. 1.
Magán ta uu ló ta ni lásal
helyben vállalom ellátás
ellenében. Ajánlatot 120
sz. postafiókra: Tanárnő jeligére kérek.
Egy ügyes
fodrászsegéd leányt azonnal felvesz v. Molnár Mária,
Katona utca 20 sz.

fcáataalűjl

qgtaJEmazct

Jobb családból
való
főzéshez is érlő bejáró szobalány kerestetik. Jelentkezés Arany
János 1. 5. I. em. 4 sz.
alatt.
Bejárónő vagy bentlakó mindenes 'felvétetik
15-re. Kormányos u. 16

W l f o
ALKALMI OLCSÓ
UAZ)ÉTELEK!
Belvárosban em. adómentes 4 lakásos komfortos, szép uj ház 32
ezer. Másik 2x3 szobás,
fürdőszobás uj ház 22
ezer. P.-körulon 2 szobás uj magánház 8500.
3 szobás uj ház 7000.
ixl szobás nj ház 6500
P. Megv. LÁZÁR iroda állal, Allila ulca 5.

QDffi-V€T€L
Vadonatúj barna csíkos
férfiöltöny, fekete zakó, csíkos nadrággal,
télikabát
küzépulakru
olcsón eladó. Dugonics
tér 2, ajtó 12.

Kálmán-utca

5.

Áront) of
brílltónst

Varróleány és tanra lólány felvétetik. Var u.
7, I. cm.
'Jobb leányt gyermek
mellé délutánra felveszek. Szent István tér
11a.

Ize kHU*

nő, hatása
biztos.
A
készitŐDél. S z t R O K ü S

magas áron vesz

Rosenberg
ékszerész, Káro'yi u.
Keveset nasznált pézsma hát bunda clndö. —
Szeut
István tér 15
Cim házmesternél.
K ERESEK
MEGVÉTELRE
rendkívül magas áron
használt ezüst tárgyúkat, régi ezüst pénzt és
ezüst evőeszközt. Tóth
órás, Szeged, Kárászra. 13.
Fekete férli téli kabát
nagyon .jó karban clado Széchenyi lér 7, I,
18.

Karacsonp
L.AVABU
IIA LÓINGEK
és KOMBIN ÉK

L. Schiller
Húsnál
Csekonics utca 4. I. eiu.
LIBÁM AJ AT VESZEK
zsirbcönlésl
vállalok,
naponta friss tepertő
kapható FEUERNÉ-míl
Valéria lér.
203

k S l Ö b J f f l t U
Sloppollassa
rubáit a
„Budapesti" kézmüszövőoél. Eredeti
gyárt
bcszövészek. Üzlet: Magi sörkcrltcl szemben.
Házinyulat, fehér belgát,
tenyészállatokat
sürgősen kiadok nagy
haszonrésszel.
kctreccel. Vékcs, Takaréktár
8 sz.

Idősebb férfit,
vagy
Veszek férfi, női rukoszt
hákat, hívásra házhoz nőt elvállalnék
megyek, itt női téli ka- és lakással, esetleg ha
bátok eladók. Wcitcrné ápolni kellene, ugy is,
Ápolónő .jeliee.
Szivárvány u. 89
Nyomatott A b l a k a G y ö r g y sörioigögépén
Szeged, Kálvária utca 14. ietelon: 10-81
Az üzemvezetésért felelős Ablaka Gvőrey

