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K E R E S Z T E N Y POLITIKAI N A P I L A P

Salzburg és Róma utón

közvetlen tárgyalások kezdődnek
az erdekeit hatalmak között?
A bolgár államférfiakat határtalan lelkesedéssel fogadták Szófiában — Gigurtu és Manoilescu beszámolt a román királynak — A bánáti magyarság tiltakozása a fegyverosztogatás ellen
Délkeleteurópa
soronlevö
ujjárendezés®
g y a l á g o k n a k . Svájci jelentés szerint szorgalt r i a n o n i és a n e u i l i y b é k é k r e v í z i ó j áin
n I mazzák, hogy R o m á n i a k ö z v e t l e n é r i n t alapszik, — körülbelül ebben a megállapításbain ' k e z é s t k e r e s s e n MagyarországgaL Ugyanlehel összefoglalni azokat a tárgyalásokat, ameekkor a német diplomácia genfi jelentés szerint
lyek must Salzburgban befejeződtek. a
revímár nem zárkózik el attój a gondolattól, hogy —
z i ó a z e l s ő v o n a l b a l é p e t t és most már
függetlenül az Anglia elleni hadjárattól
hozzánein kerülhet le a tárgyalóasztalról mindaddig,
járuljon b i z o n y o s t e r ü l e t i v á l t o z á s o k amig a gyümölcs bc nem érik. A német és az olasz
hoz.
lapok a tárgyalások befejezésével részletesen fogVasárnap a szlovák delegáció is elutazott
lalkoznak Salzburg jelentőségével és megegyezSalzburgból, ahol előbb Ribbentrop, majd a Itergnek abban, hogy a z e r d é l y i k é r d é s a l a k u hofban Hitler kancellár fogadták Tisót és Tukát,
lása m á r t u l van az
e l ő k é s z í t é s e n , A szlovák delegáció útjával kapcsolatban olyan
Göring tábornagy lapja annak a véleményének ad
jelentések érkeznek, amelyekből kitűnik, hogy
hangot, hogy mind a két félnek e n g e d m é n y e - S z l o v á k i á b a n m é l y e b b r e h a t ó d ö n t é k e t k e l l t e n n i e . A területi és a néprajzi kér- s e k r e v a n n a k e l k é s z ü l v e .
déseket Nemetország nem hatalmi szóval, hanem
Előreláthatólag egy ujabb nagy fejezet körro
a felek józan belátásával kívánja megoldani és
nalai bontakoznak ki abból a jelentésből, amclv
olyan hirek is szárnyra keltek, hogy a rendezés
hírül adja, hogy a salzburgi tárgyalások befejesorán szerepe lesz a z á t t e l e p i t é s n e k
is.
zése után H i t l e r a h a r c t é r r e u t a z o t t . A
Szófiában ugy tudják, hogy a salzburgi találkozó
jelentés szerint ezcmélypsen akar résztvenni az
csak kezdetét jelenti a további tár.
Anglia ellen megindítandó támadásról,

Belgrádi értesülések
Belgrád, julius 29. A belgrádi lapok különösen
berlini és római értesüléseket közölnek. Cikkeikből általában az a vélemény olvasható ki, hogy
Délszláviában a dobrudzsai kérdés elintézését látják könnyebbnek és közelebb fekvőnek, mindamellett azt hiszik, hogy Bulgáriának meg kell
elégednie az 1919-ben elvett Dcldobrudzsa viszszacsatolásával, mint ahogy Magyarországról is
azt hiszik, hogy nem az egész történelmi Erdélyt
fogja visszakapni.
A német sujtóbangok alapján általában az a |

XVI. évfoliiam 171. szám
Viragesövel fogadták Szófiában
a bolgár minisztereket
Szófia, julius 29. Hétfőn délután nagy embertömeg lepte el az utcákat, amikor F i l o v bolgár
miniszterelnök és P o p o v külügyminiszter —
Budapesten áthaladva — különrepülőgépen megérkezett Szófiába. Amikor a miniszterelnök és a
külügyminiszter a városba vonult, «hurrá<-kiáltásokkal fogadták őket és virágokat szórtak utjukra.
Megérkezésük után kihallgatáson jelentek meg
a királynál, hogy beszámoljanak a tanácskozásról. Este minisztertanács ült össze.

Gigurfu a román bírálónál
Bukarest, julius 29. G i g u r t u miniszter*
elnök hétfőn reggel Rómáiból
visszaérkezett
Bukarestbe. A miniszterelnök még délelőtt kihallgatáson jelentkezett a királynál és beszámolt a tárgyalásokról. Később a
miniszterelnök és a külügyminiszter a kormány tagjaival ismertette az u j helyzetet

fohozódnah
a német légitámadások
London, julius 29. Hétfőre virradóra
játszódott le a háború kezdete óta a legboszszabb ideig tartó légitámadás Anglia ellen.
Német repülőalakulatok több, mint 3 óráig
taitó támadást intézlek Wales ellen. Nagyszám ú bombát doblak le, amelyek károkatokoztak, löbb személyt megöltek és megsebesítettek.

Robbanás Gibraltárban

meggyőződés, hogy a vitás kérdések tárgyalására most közvetlen eszmecserék fognak megindulni az érdekelt hatalmak között.
A Politika Budapestről azt jelenti, hogy a
magyar sajtó és politikai körök továbbra is rendkívül tartózkodóak és semmit sem akarnak elárulni a müncheni és salzburgi tárgyalások eredményeiből. Mindössze annyit jelentenek ki, hogy
a magyar álláspont nem változott és hogy az ország nagy bizakodással tekint a jövőbe.

Lulinea, julius 29. A német távirati iroda jelenti: Hétfőn délelőtt heves robbanás történt Gibraltárban. Angol részről azt állították, hogy csak
egy benzinraktár repült levegőbe,
megbizható
közlés szerint azonban egy lőszerraktár robbant
fel eddig még tisztázatlan körülmények között.
Ilir szerint három angol katona meghaltt sok
megsebesült

Elsüllyedt angol torpedóromboló
London, julius 29. A Reuler-iroda jelenti:
A tengernagyi hivatal jelenti: A tengernagyi
hivatal titkársága sajnálattal jelenti, hogy a
Wren torpedórombolót járőrszolgálat
közben
repülőboinbalalálat érte és elsüllyedt

Páncélosok és repülőgépek
a sivatagban
Kairó, július 29. Hivatalosan jelentik: A keletegyiptomi sivatagban az ellenséges vonalak
mögé nyomult könnyű páncélos
gépkocsikból
álló járőrünket az ellenség észrevette és alacsö.
nyan szálló bombázó,
valamint
vadászgépei
megtámadták.
Némi veszteséget
szenvedtünk
mind emberben, mind páncélkocsi kban.

Erdély
Ós a Magyarországtól Romániához
szakitolt kelcli országrészek.

Chamberlaint megoperálták
London, julius 29. Chamberlain kórházban
fekszik, ahol műtétet végeznek rajla.
Valószínűleg minlcgy l ő napig marad távol hivatalától.
London, julius 29. Chamberlain hcllön este sikeresen tulesett a műtéten, amely megszabadította a bélmüködési zavarokból származó tünetektől. A beteg állarota a miitől után kic'cgitő.
t
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OLASZORSZAG
ÜNNEPE
Kettős" ünnepet ült hétfőn a baráti Olaszország. Meleg szeretettel köszöntötte és vette
körül királyát és császárát, I l t . Viktor, Emánuelt trónralépésének 40. évfordulója alkalmából és lelkesen ünnepelte Dueejét. Mussolinit
57. születésnapján.
Olaszország ünnepéből
egész lélekkel kiveszi részét Magyarország is
és ennek az érzelemnek adott kifejezést kormányzó Erünk" akkor, amikor átnyújtotta Itália királyának a részére alapított külön afanyérdemjelet. A nemzet őszinte hálával és szeretettel fordul az államfő mellett Mussolini felé, aki elsőnek állott nemzeti és történelmi
'igazságnak mellé Európát formáló milanói
beszédében még akkor, amikor a világháború
győztesei még megdönthetetlennek hitték ítéleíiiket. Szavaiban és állásfoglalásában az antik
Róma állott az ezeréves Magyarország mellé
akkor, amikor még társtalanul állottunk a
gyorsan felejtő Európa szivében. Ezt a kiállást ez a nemzet sohasem felejti el és ma, amifofr érőben vannak a Milánóból felfénylő igazságot hírdetŐ szavak, amikor a beteljesülés
í'üszöbén állunk Magyarország szívének egésZ
melegével és őszinte szeretetével fordul Itália fejé és Rómával együtt, egyformán szóló lelkesedéssel köszönti az alkotása teljében lévő 57
éves Benito Mussolinit.
\ •

B kormányzó a Korvin Lánc
külön aranyíelvényét adományozta az olasz királynak
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó
a Magyar Korvin Lánc arany csillaggal ékesített
arany jelvényét adományozta az olasz király és
császárnak. Az erről szóló legfelső kézirat igy
szól:
>Megemlékezve azokról a kimagasló érdemekről, amelyeket III. Viktor Emánuel őfelsége,
Olaszország és Albánia királya és Etiópia csáezára a történettudomány és kiváltképpen az
írem és pénztud >m(íny művelése terén szerzett,
.valamint a magyar nemzet őszinte hálája jeléül
azért a magas érdeklődésért, amellyel a magyar
művelődést mindenkor kitüntette és a jóakaró támogatásért, amelyben a magyar tudományosságot és művészetet állandóan részesiti, őfelségének az olasz földön fakadt rcnaissance halhatatlan magyar felvirágzója, a nagy humanista király. Hunyadi Mátyás emlékére alapított Magyar
Korvin Lánc arany csillaggal ékesített arany jelVényét adományozom «
Kelt Budapesten, 1940. évi julius 29. napján.
H o r t h' y sk', dr. H t e a n slt.
e III. Viktor Emánuel olasz király 'és CsászarMak a történelemtudomány, különösen a numizmatika művelése terén elért alapvető eredményei
(közismertek. Olasz pénztörténeti búvárkodásának egyedül 'álló eredményeit a Corpus Nummourr Italicorum cimen közzételt hatalmas és az
gész tudományos világ által méltányolt és eddig
18 kötetes munkája foglalja össze. Őfelsége a
múltban számos tanújelét adta a magyar művelődés iránt tanúsított kitűnő érdeklődésének és annak a különös jóakaratának', amellyel a magyar
tudományosságot és művészetet állandóan támogatta. A kormányzó ur n Korvin-kitüntetés külön
fokozatát, a Magyar Korvin Lánc arany csillagén! ékesített aranyjelvényét alapította Őfelsége
l l f . Viktor Emánuel, a tudós olasz király és Császár számára.

Í

Róma, julius 29 I I I Viktor Emmanuel olasz
király és császár hétfőn délután fogadta báró
t V i l l a n i Frigyes kviriráli magyar követet, aki
/ünnepélyes keretek között adta át Magyarország
(kormányzóin által adományozott Magyar Korvin
jLánc aranv csillaggal ékesített aranv jelvényét.

A bánsági magyarság rilfahozása a falusi románok
fOlfcgQvcrzese ellen
Temesvár, julius 29. 'A' magyar népközősség
küldöttsége fölkereste a királyi helytartót és
a bánsági magyarság nevében emlékiratot
nyújtott á t A helylarfó válaszában azt mondotta, hogy eljár a mezőgazdasági munkák zavartalan végzése érdekében és kijelentése Szer
rint a katonai szolgálatra behivottak hozzá
tartozóinak támogatásában — nincsen kivétel.
Arról nincs tudomása. — folytatta a helytartó —, hogy a román falusi nép között fegyvereket osztottak volna ki, lia ez azonban megtörtént volna — mondotta - , ugy az nem irányul a falusi magyarság ellen, hanem »a Nemzeti Gárda kiképzésére szolgál*.

Román megbízottak terrorta
a Bánságban
Temesvár, julius 29. A román kormány erőt
nyomást gyakorol * bánsági svábokra és Magyarország ellen igyekszik hangolni őket Kiküldöttek járják sorra a községeket és felszólítják
a lakosságot: Írjanak alá egy ivet, amely ezerint nem akarják, hogy Magyarországhoz visszacsatolják őket. Amely község lakóinak túlnyomó
része az ivet aláírja, mentesül a katonai rekvirálásoktőL
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Erdeke olcsó árainkról meggyőződni

Hétfőn megkezdődött Szegeden
a nyári leltári kiárusítás
Augusztus lo.-éig tart a szezonvégi kiárusitás, amely alatt
a kereskeddk a forgalom emelkedését v á r j á k , kárpótlásul
az elmaradt szezonért
( 'ADélmagyarársság munkatársától)
Hétfőn
megkezdődött nz évenkint szokásos szezonvégi
leltári kiárúsítás, amelynek eredménye felé a
kereskedők cs a közönség egyaránt élénk érdeklődéssel néznek. A kereskedők elsősorban a teljesen elmaradt szezon helyett némi kárpótlást
remélnek, éppen ezért eddig alig tapasztalt mértékben leszállították a raktáron maradt idénycikkeiknek árait, így most volna az alkalom afira, hogy a közönség elfogadható alacsony öszszegért juthasson hozzá a nyári cikkekhez. Az
idén fokozottabb jelentősége van a leltári kiárusításnak, mivel a körülmények összejátszása miatt szinte teljesen elmaradt a ezezonforgalöm, amit még növelt az a tény is, hogy a
nyár is elmaradt és még a nyári fürdéssel kapcsolatos cikkek is érintetlenül maradtak a raktárakban.

Minden évben a kanjára állapítja meg a szezonvégi leltári árusítás idejét, az idén július
28-ától számított tizennégy napban jelölte meg
ezt a terminust, tehát a kiárusítás augusztus
ló-ig tart és voltaképpen hétfőn lépett éleibe,
mert július 28-a vasárnapra esett. A Célja ennek a rendelkezésnek az hogy a kereskedők kiárusíthassák raktáron visszamaradt készleteiket és ezzel a forgalmat élénkítsék. Mivel az
üzietmenet legutóbb csöndes volt, most a fogyasztók és a kereskedők egyaránt a forgalom
felélénkülését várják annál is inkább, mert a
kamara úgy állapította meg a tizennégynapos
terminust, hogy beleessen augusztus elseje is.
Beszéltünk egy ismert nagy forgalmú cég
főnökével, aki a Helyzetről a következőket
mondotta!
— A szezon igen gyenge volt, vagy úgy is
mondhatnánk, hogy szezon talán nem is volt
jórészben. Hozzájárult ehhez még az is. hogy
a nyári állandó meleg időszak is elmaradt és
így még a strandok sem nyílhattak meg- Emiatt még a fürdőcikkekbeii sem volt meg a máskor szokásos kereslet. Most úgylátszik a forgalom clcnkiilpscvel számolhatunk a leltári kiárúsítás alait annál is iukább, mert a kereskedők éppen a mai helyzet miatt rendkívül
alaösony árakat állapítottak meg. 'Azt reméljük, hogy ezek mellett, a nagyarányú árleszállítások mellett legalább forgalomba kerülnek
a nyári szezoncikkek, amelyek raktárainkban
maradtak. Az első nap után ítélve a kereslet
főképp az "olcsó cikkekben, női árúban, fehérneműben, liarisnj'ában és a kimondott szezon-

Cikkekben. fürdőruhában, sttandcipőben és
ilyesmiben Van. Reméljük, hogy most már mégis nyári meleg következik és felöltő helyett
megint előkerülhetnek a fürdőruhák . . • A
kereskedők mindent megtettek, hogy igen tekintélyes árleszállítással álljanak a közön-ég
•rendelkezésére.
Az egyik nagymúltú előkelő cég főnöke a
következőket mondotta;
— Mi nem szoktunk résztvenni külön kampánnyal a leltári kiárusításban, megmaradunk a normális keretek között, ezt tudják vevőink is. Az utolsó idők eléggé mozgalmasak
voltak, bár most már a közönség nem vasáról
csak „raktárra", ahogy tavaly ősszel az első
izgalomban konstatáltuk. Most leginkább csak
azt veszik, amire múlhatatlanul szükség van.
Július már a csöndesség jegyében telt el nz
üzleti életben, a forgalom megcsappant Készletek még vannak a raktárakban és így a no?*
málisabb rendszer alakul ki. Az utánpótlás
ugyan kissé vontatottabb", ami főként abban jelentkezik, hogy nem mindig lehet beszerezni
éppen azt a minőséget, amit máskor, talán egy,
árnyalattal könnyebbel kell néha megeléged-,
ni, de egyelőre nehézség nem merült föl és
így a normális keretek között ki tudjuk elégíteni a jelentkező keresletet

Churchill hedden beszél
London, július 29. 'A Reuter-iroda parlamenti tudósítója jelenti; Kedden az alsóházban fontos külügyi vita tesz. Kérdés azonban,
bogy az ülés nyilvános lesz-e vagy pedig zárt.
Ugy tudják, högy Churchill beszédet mond.

Ufra megjelenik a „tlarianiie"
Róma, julius 29. A Stefaui-iroda jelenti: A'
Giornale d Italia irja: Ha cicg egyáltalán ujabb
bizonyítékra volna szükség, hogy Franciaország
képtelen gyökeresen megváltoztatni politikai és
szociális beállítottságát és megújhodni, bizonyítékot szolgáltat a »Marianne« cimü hetilap feltámadásának bejelentése. Emlékezetes, hogy ez a hetilap legjellemzőbb kifejezője volt a népfrontnak
és az öreg Franciaország üzleti világa romlottságának. Ráadásul a »Mananne« a franeia forradalom ^halhatatlan elveit hirdetésével mer újra a
nyilvánosság elé lépni. Ez eléggé bizonyítja, hogy.
valójábau semmit sem változtat Franciaország.
Franciaországban még mindig bőségesen árulják
az ócska politikai árucikkeket — mondja a Giornale d'Italia.

Vitéz Gárdonyi Géza dr.
törvényszéki tanácselnök
beiktatása
(A Délmagyarország

munkatársától)

i

Hétfőn

délelőtt a szegedi törvényszék Putnoky Miklós dr. törvényszéki tanácselnök, a törvényszéki elnökhelyettesnek elmöklete mellett teljes
ülést tartott A teljes ülésen iktatták be vitéz
Gárdonyi Géza dr. volt szentesi járásbírósági
elnököt szegedi törvényszéki tanácselnöki hivatalába. A teljes ülésen megjelent a bírói és
a fogalmazásbeli kar, képviselte azön magát a
tábla, a főügyészség és az ügyészség. Putnoky
Miklós dr. menyitó szavai után Kiss Imre dr.
törvényszéki jegyző felolvasta az eskümintát
Az eskütétel ünnepélyes aktusa után Putnoky Miklós dr. meleg szavakkal fordult a
.törvényszék új tanácselnöke felé. Vitéz Gárdonyi Géza dr. válaszában a bírói hivatás nagyszerűségről szólott. Körvonalazta a magyar,
bíró kötelességét majd azokat az elgondolásokat ismertette, amelyeket mint törvényszéki
tanácselnök' hivatása gyakorlása közben követni kíván.
nevezés az egyházmegye híveinek
őszinte, lelkes örömet fog kelteni.

Nincs gyermekparalizis-iárvány
Szegeden

11 fogadalmi templom plébánosa...

(A" Délmagyarország munkatársától) Néhány I tegedések járvánnyá ne fajulhassanak. Védekezni
nap óta pánikszerű hangulatot idézett elő a szü- nehéz ez ellen a betegség ellen; legfőbb természetesen, mint minden ilyen esetben az emberileg ellők között azt a hir, hogy Szegeden gyermekparalizás-járvány lépett fel. Ez a teljes bénulást és érhető legtökéletesebb tisztaság, óvni kell a
i,gen gyakran halált hozó betegség valósággal ré- gyermeket olyan helyektől, ahol sokan tartózkod
nak, vagy járnak s általában arra kell törkedme különösen az olyan városoknak, ahol a lakosság zsúfoltsága miatt sokkal nagyobb a fertő- nünk, hogy a fertőzési lehetőségeket amennyire
lehet, kiküszöböljük.
zési lehetőség. 'A bir hatása megmutatkozott a
Vitéz T ó t h Béla dr. tisztifőorvos a pánikot
gyermekorvosok rendelőjében, ahol napok óta
kellő járványbirrel kapcsolatban a kővetkezőket
szinte szünet nélkül oltják be a gyermekeket a
szülök vérével. Ez a védekezés a preventív intéz- mondotta a Délmagyarország munkatársának:
— Gyermekparaliziseg megbetegedés Szegeden
kedések között a leghatásosabbnak bizonyult: a
szülők vére ugyanis bizonyos mértékben immúnis- nem fordult elő. Még csak vidékről sem szállítotsá teszi a beoltott gyermeket a paralizissel szem- tak be Szegedre ilyen beteget, erről ugyanis neben. Beszélgettünk egyik kitűnő gyermekorvos- kem azonnal tudomást kellett volna szereznem. A
bir valószínűleg egy téves diagnózis nyomán ter
sal, aki a hirrel kancsolatban a következőket
jedt el, mert akár a klinikára, akár a magánormondotta:
— Járványról ezidőszerint még nem lehet be- vosokhoz szállítanának paralizisbon megbetegedett gyermeket, azt az előirt szabályok szerint
szélni. Azt hallottam, hogy két megbetegedés forazonnal jelentenék nekem. Aggodalomra tehát
dult elö. amelyek közül az egyik halálos volt. A
semmi ok nincs: Szegeden nemcsak hogy járvány
szülők valóban nagy tömegben keresik fel az orvosi rendelőket, hogy végrehajthassák a vérot- nincs, de mindeddig még megbetegedési sem jelentettek. A hatóságok természetesen minden jár'ást. Ez kétségtelen jele annak, hogy milyen ijedelmet okozott a hir s viszont meg van az a hasz- ványszerü betegség esetére teljes készenlétben
állnak s ha mégis jelentés érkeznek paralízises
na, hogy így elejét lehet venni nagvobb arányú
megbetegedésről, ugy azonnal megtennénk a szükmegbetegedéseknek. A hatóságok részéről is a
séges intézkedéseket.
lcgmelszebbmenö intézkedések
történnének' azirányban, hogy az esetleges szórványos megbe-

Püspöki helynökké nevezte ki Glattfelder Gyula dr.
megyéspüspök a belvárosi plébánia éléről távozó
Raskó Sándor prelátust
Öt évtizedes papi küldetés legszebb élménye: „(1 katolicizmus önfudafosabb fett
s a hívek egységesebbek, összetartóbbak" — Beszélgetés az uj püspöki helynökke
(A Délmagyarország

munkatársától)

A Dél-

magyarország jelentette elsőnek, hogy Raskó
Sándo® pápai prelátus, a Dóm plébánosa aügtisztus elsejével nyugalomba vonul. Raskó
Sándor, Várhelyi és Bczdán prelátusoH utódaként nyolc esztendeig teljesített gyönyörű papi munkát a fogadalmi templom és a belvárosi egyházközség vezetőségében. Most, közel ötven évi papi küldetés után visszavenni, elköltözik a belvárosi plébániáról a Boldögasszonysűgárúti, volt püspöki
székházba, ahonnan

KORZÓBAN

A szépséges francia filmremek!

Cfjíjcflcn é j s z a k a
BEETHOVEN, LISZT, BERLIOZ és
CHOPIN legragyogóbb zeneszámaival

mint

püspöki

fielynök

őrködik a jövőben

i
az

egyházmegye hívei fölött . . .
Raskó Sándor pápai prelátust •— értesülésünk szerint —, Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök püspöki helynökké

nevezte ki. Ez a ki-

tüntetés méltó elismerése az igaz papi becsülettel 48 éven át munkálkodott Raskó Sándor
érdemeinek s a püspöki helynökké történt ki-

Bette Davis

legnagyobb színészi alakítása:

A VÉNLEÁNY

Megrázó történet egy leányról, aki nem mehet
férjhez. — Egy asszonyi sors drámája.

"TI

körében

Széchenyi Hozi

Az új püspöki helyoököt a hir vétele után
nyomban fölkerestük a belvárosi plébánián,
ahol még két napig, augusztus elsejéig a plóbánosi teendőket híven ellátja. Raskó Sándor
derűs, jóságos mosolyával fogad, de kérésünket hogy beszéljen önmagáról, öt évtized papi
tevékenységéről szerényen elhárítja?
— Mindig megtettem a kötelességemet, szeretettel és Csöndben
munkálkodtam,
ez
az

egész, — mondja. — Aztán beszélgetés jeözben
kialakul mégis ae interjú, Werne® káplán is
„belesegít", amikor személyes adatokról vau
szó, amelyek elmondását az új püspöki helynök közismert szerénysége tiltja. Igaz, bogy
itt, a plébániahivatal déli csöndjében nem a
püspöki helynök ül velünk szemben, hanem a
fogadalmi templom népszerű plébánosa, aki
nyolc év alatt is felejthetetlenül sokat tett
templomáért és híveiért Minden jótékonysági
akció élén állott s lia többnyire névtelenül,

szerényen háttérbe húzódva is, de ő buzdította
nemes példájával a hiveket arra, hogy segítsenek azokon, akik rászorultak . . .
A" Fogadalmi templom kő és márványpompájához is hozzájárult; a puha otthonosság
meghitt varázsát hintette el a szentelt falait
között A sekrestyét új bútorokkal rendezte be.
két ú j gyöntatószékkel kedvezett a híveinek,
hogy gyorsabban járulhassanak az Uf zsámolya elé . . . A templom kőkockáit értéke^
gyönyörű szőnyegekkel borította be s ezzel ta
bizonyította, hogy a Dóm plébánosa szereti »
templomát szereti a hiveit, akik számára vonzó meleg lelki Otthonná akarta varázsolni a:
Tiszapart márványcsodájáf . . •
Sokan emlékeznek még rá, milyen impozánsan sikerült az eucharisztikus szent évet előkészítő egyházmegyei eucharisztiküs nap; ez is
Raskó Sándor gondoskodásának,
szervező
munkájának eredménye volt Az ő plébánoskodása alatt 1938-ban jött el a Szent Jobb Szegedre s az ezzel kapcsolatos ünnepségek szépsége is Raskó plébános előkészítő munkáját
dicsérte. Híveivel szemben mindig jóságos,
jószívű, közvetlen ős nyájas modorú, igazi lelkipásztor \ volt s a hivek szerették és becsül-
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ték is, mint édesatyjukHt.
Az elmúlt év decemberében töltötte be hetvenedik életévét. Ez alkalomból a hívek lelkes
ünneplésben részesítették. Nagyon meghatotta
ez a jóságoslelkű plébánost, aki kijelentette,
hffgy sohasem kereste az elismerést, ünneplést s mégis jól esik neki a hivek ragaszkodó
szorofote, szivbőlfakadó bálája.
— Hosszú papi pályafutásom alatt a }ó Isten megáldott azzal, hogy híveim
Hozott az
egyetértést munkálhattam
— mondotta. — 54
jövőben is Csak azért akarok dolgozni, hogy a
harmonikus egyetértést
előmozdíthassam.

Tápé a „Szatyorváros"
Egyetlen hely Magyarországon

ahol hasznot hajtott a tavaszi vadvizáradás
(A Délmagyarórszág munkatársától) H tava-

szi vadvizáradás súlyos károkat okozott az ország minden vidékén. Tengerré váltak a búzamezők, óceán hullámzott a kukoricaföldek helyén,
folyókká duzzadt patakok sodorták magukkal az
elvetett magvakat. Most az áradás idején mutatkozik meg legszembetűnőbben ennek az átadásnak pusztítása: sok helyen alig 30 százaléknyi
kenyérmag termett a kalászokban a mult évi terméshez viszonyítva.
panaszkodnak a gazdák', csuk egyetRranymisémet Gyorokon lenMindenütt
hely van Magyarországon, ahol némi baszna
szeretném elmondani is lett a vadvizeknek: Tápé, a Szegőd melletti
— Az aradmegyei Felsősimádon születtem, •Szafyorvárosc.
Itt is korai aratást végzett a kisarjadt ve'ésmondja fiaskó Sándor, amikor életrajzi adaben
a viz, de a tápéi tenger partján dus növeketai, papi küldetésének korábbi állomásai iránt
désbe kezdett az a növény, amelyből Tápé évtiérdeklődünk. — Apám szolgabíró volt Simán- zedek óta él, a sás. Ebből fonjak a lápéi asszodon . . . Aradon jártam iskolába, majd 1892- nyok és leányok a szatyrot. Tizezer tzámra kerül
ben szenteltek pappá.
piacra a hires tápéi szatyor, ez a >parasztreliBakóvár. Temesvár—Gyárváros, Nagybecs- kül*, amely éppoly jellemző háziipar! terméke lett
kerek volfak a fiatal káplán első állomáshe- ennek a kis falunak, mint Mezőkövesdnek a malyei, majd 1902-ben Szegedre, a belvárösi plé- tyóhimzés. Ezen a nyáron különösen nagy szorgalommal dolgoznak a tápéi szatyorfonókban,
bániára került. I t t káplánkodott 1902—1903 év- mert a falu határában, amerre a szem ellát, minben addig, amíg kinevezték szülőföldjére, az
denütt magasra, hosszura nőtt sás lepi el a lasaradhegyaljai Gyorokra plébánosnak.
san száradni kezdő földeket. Éles, hosszú késsel
— Nyolc 'évig voltam Gyorokon plébános, aratják a tápéi menyecskék a »szatyorgabonát« a
1903-tól 1911-ig . . . Milyen szép idő völt
az... aztán kévékbe kötve a házak oldalához támasztják; szárítsa ki a nap, hogy aztán fonni lehesGyorokon mondtam el az első plébánost misen. Ugy néznek ki ilyenkor a tápéi házak, mint
sét. és 'ott szeretném elmondani az afjanymisi- valami borzas kis sündisznók, amelyek hosszú,
met is .. .
hajlékony tüskék mögé bújtak a világ érintése
Haskó Sándor húsz 'éven át volt plébános elöl.
Csanádpalotán, 19U-től 1932-ig. Hívei őszintén
szerették, hiszen húsz esztendeig volt lelki atyAz ipar legősibb formája
juk, jóban-rosszban tanácsadójuk, vígasztalóA tápéi szatyorfonás nemcsak azért
hires,
juk. 1932-ben Szeged-belvárosi plébános lett,
mert egyedül ezen a vidéken divik, hanem azért
1935-ben pedig szőregi apát, majd 1936-ban páts, mert ez az iparág ezer év óta nem változott
pai prclátussá nevezték ki. Brcizach Béla püs- semmit. Ma is éppúgy fonják a szatyrot, mint vapöki helynek elhalálozása alkalmával Glatt- lamikor a vándorló magyarok azt a sásbalyut,
felder. Gyula dr. megyéspüspök a Csanádi püs- amit a kocsik és lovak oldalára kötöztek. A tápöki szentszék elnökévé nevezte kl s minden- péi utcákon öt-hatéves kisgyerekek két fa közé
ki tudta már akkor, hogy a püspöki helynök feszítik a sdsszálakat s aztán hihetetlenül ügyes
és gyors ujakkal sodorják, pörgetik össze egyetméltóságára Csak Ra^kó Sándort jelölheti a
len vékony sáskötéllé. A többi már a nagyok
megyésfőpásztor.
munkája. Egyszerű farudak közé tekerik a sásArra a kérdésfe, Hogy mi volf a 48 éves pa- köteleket, ismét sodorni, pörgetni kezdik s alig
két óra múlva, már kész ts a vadonatúj szatyor.
pi missié legszebb élménye, tapasztalata, RasSemmi valamirevaló segédeszközük nincs, de nem
kó Sándor fgy válaszölt:
— Az elmúlt esztendőkben az egyházi élet- is kell nekik, mert kitűnő szemmértékük és szinte velükszülelett képességük van » nagyság pilben Csodálatos, soha nem tapasztalt föllendülanatok alatti fölmérése és a forma megalkotása
lés következett he. A katolicizmus öntudatotekintetében. S ha valaki azt hinné, hogy a tápéi
sahb lett s a hívek egyetértőbbek, összetartóbszatyor-Iparág csak másodlagos szerepet tölt be
a honi háziipari fronton, az nézzen körül a legbak. Azelőtt a hívek a vallási életet a családi életből hozták magukkal s zártabb és Csa- nagyobb városok háztartásában, vagy a legtávoládiasabb jelleggel élték. A világháború titán I libb és legkisebb falvak üzleteiben: mindenütt
megtalálja az áruk szállítására nagyon alkalmas
azonban a Családi élettől elvonatkoztatva
is
tápéi szatyrot. Vagy ha nagyon hitetlen, akkor
plynn problémák merültek föl, amelyekre a
kérdezze meg a legautentikusabb embert: a 120
katolikus lélek feleletet, kibontakozást kere- centiméter magas, 60 esztendős Nagy István básett és a katolikus egyházi férfiak föl kellett csit Tápén (igen nagy szerepet visz Tápé politikészüljenek arra, hogy itt is vezetői lehesse- kai, társadalmi és gazdasági életében), aki rögiöu
nek híveiknek. I g y lett a katolicizmus öntuda- azt feleli minden kérdésre, hogy Tápé a világ közepe és csak az az egyetlen baja, hogy Szeged
tosnbb, a hit megvallása nyíltabb, bátrabb és
szomszédságában fekszik . . .
férfiasabb . . . A belvárosi egyházközség életében öröminmel tapasztatam az egységre vaA h o l csődöt mond a fizika
ló törekvést és igyekeztem is előmozdítani. A
jövőben ugyan az alsóvárosi egyházközséghez
Mert a tápéiak nem nagyon szeretik a szomtartnzfim, de hatásköröm kibővül éa híveimét,
szédságukban nyújtózkodó hatalmas alföldi várost. Oiyan közel fekszik egymáshoz Szeged és
» belvároslakat ezután sem hagyom el . • .
Raská Sándor rövidesen hivatalosan is meg- Tápé, hogy a fáma szerint ha a bolha megcsip egy
szegedi embert, akkor a tápéi vakarózik s mégkapja püspöki helynökkó töptént kinevezését
sem tudja ez a kis falu élvezni a városi közellét
és megkezdi csöndes munkáját az egyházmeáldásait. Tápé ugyanis más megyében fekszik s
gye híveiért, a Boldogasszony-sugárúti paloigy minden kapcsolata megszűnik közigazgatási
tában. Bizonyosra
vehető, högy a püspöki
és egyéb tekintetben Szegeddel. Egyedül a tem
plomában van a városnak kegyúri joga. Ez az
helynökkó való kinevezést egy másik kitünteoka annak, hogy Tápé semmit sem kap, amit
tés is követi, hiszen Brcizaeh Béla néhai helyszeretne.
Kgy lépés választja el Szegedtől, de vilnök szép címe, a szegedi prépostság is megillanya nincs. Közel és távolban semmi más város
leti Kaské Sándort, Csaknem ötven esztendős,
vagy nagyobb település nincs s Így Szeged melgyönyörű papi munkássága titán. Hívei, nemlett és Szegedtől mégis nagyon messze egy puszcsak a belvárosi egyházközség, de az egész taság közepén áll a Szatyorváros beleágyazva
olyan állandó sárténgerbe, amelyből se előre, se
egyházmegye bizonyosra veszi, hogv ha ez a
háiira nem tud kimozdulni' Pedig minden lehetőkinevezés még késik is, már nem soká . . .
ség fönnáll, hógy ez a falu beleépüljön a város
És Kaskó Sándornak ennyi várható kitünvérkeringésébe, szenes tartozéka legyen Szegedtetés fényében esak egy vágya van: hogy Győnek, ne legyen árva és félredobott falu egy hatalrökön, a. kis plébánia-templomban mondhassa
mas város mellett Fontos ez, mert ha a város
el aranyniioéjét ott, ahol egykor egy fiatal
belsejében a város szive lüktet, akkor közvetlen
„nagyságos ú r " első plébániai miséjét mon- környékén a város lelké mutatkozik meg. Tápén
dotta . . ,
(—nyl.) 1 nem nagyon mutatkozik meg semmiféle szegedi

lélek. Az utak addig a pillanatig mondhatók csak
elfogadhatónak, mig Tápéra be nem futnak, világosság csak Tápé határáig létezik. Mint ahogy
tekintetös Nagy István bácsi mondta: Szegednek
oeak a nevit, mög * hátujját ösmerjiik, de semmi
egyebit . . . Itten kérőm csődöt mond a fizika,
Akármennyit is tesz meg a fény másodpercenkint,
ide soha nem ér ki, osztán nieig ha a hang tényleg
három darab hármast nyargal meg per szekundum, akkor hogyan lehet az, hogy Szegeden még
mindig ncin hallották meg azokat a tápéi hangokat, amelyek ősi magyar türelemmel szidják a
várost. Ezeket mondta s ő tudja, mit mond, mert
botot hord, mint a kisbirók. Azt is mondta ugyan,
hogy nem az'rt hordja, mert kisbíró, hanem mert
köszvénye

Kik építették
a tipéí templomot
Nagy Tsrán 120 centiméter magas, 60 érves és
hatvan holdas gazda, valamint a szatyor mellett
van még egy hires, nevezetessége Tápénak: *
temploma. Nemrég összeomlással
fenyegetett,
hosszas huzavona és a várossal folytatolt beható
tanácskozások végtelen sora után végre épiteni,
illetve restaurálni kezdték. Tornya alaptól csúcsig
fa 8 érdekes, hogy ez az Árpád-korban épült fatorony állt ellen lrgszivósabltan az időnek és a talajvíz támadásának, a kőfalak egytől-egyig megrepedeztek. Most már gyors tempóban épül a templom, tavaly kezdték és az idei szeptemberre el
is készül. Nagy ünnepséggel üli majd meg Tápé
niegujult templomának felszentelését annál is Inkább, mert a templomszenteléssel csakném egyidőben lesz 700 éves évfordulója annak, hogy a
tatárok betörtek a faluba s csaknem az egész tápéi nemzetséget kardélre hányták , . ,
Az épülő templom előtt beszédbe elegyedtünk
egy módos tápéi atyafival Arra a kérdésre, hogy
mikor épült a tápéi templom, azt felette, hogy
•hát ugy mintegy 1500 éve«.
— Akkor még nem voltunk itt mi magyarok —»
kockáztatjuk meg bátortalanul.
A kalap karimája alól nézett ránk bizalmatlanul.
— Nem kö akadékoskodnyi: nem is a magja,
rok építették.
_ Hanem kik?
A besenyők i
— Dchát a besenyők nem voltak római katolikusok — mondtuk most már határozottan.
A türelem végétért A pipát kivette a szájából, hogy nagyobbat sercinthessen. Kalapját hátulról letolta a szemére, ennek megfelelően behúzta a nyakát is és ugy bökte elénk mint egy mérges növénygubót:
Ha nem is vófak azok, aftu még kedt esküdhettek az Atyauristennek , . . 1
Ezek után egy fordulattal otthagyott bennünket. Megharagudott ránk, mint ahogy minden tápéi megharagszik, ha 1500 éves önérzetében megsértik. A legnagyobb harag mégis abból származik, ha a tápéiaktól azt kérdik: mikor lesz Tápén
szatyorszentelés? Mert a tápéiak nagy része még
a templomba is szatyorral jár. Teheti, mert csak
a szorgalmát, a munkaszeretetet és munkájának
eredményét viszi be az Isten elé megmutatni. S
most a nehéz időkben, amikor megritkult a földeken a vetések sora, a tápéiak hosszabb imádsággal adnak hálát a Teremtőnek, hogy Tápén —>
az egyetlen helyen Magyarországon — valami kis
haszna is lesz a ta., szi vadvizveszedelemnek , . ,
Kalmár-Maron Ferenc. 1

Eckhardt Tibor Qmerikából
visszaérkezett Budapestre
Budapest, július 29. Eckhardt Tibor, a Független Kisgazdapárt elnöke vasárnap a trieszti gyorsvonattal
visszaérkezett
Budapestre.
Eckhardt Tibor április 5-én Utazott el az Egyesült Államokba, ott tartózkodását három hónapra tervezte. Még önnek az időnek lejárta
előtt az óceáni személyszállítás
úgyszólván
teljesen megszűnt és azóta rendkívül nehézségekkel j á r az Amerikával való hajóforgalom.
Eckhardt az első kínálkozó alkalmat igénybe
yette, hogy hazatérjen és körülményes utazás
után érkezett meg most Budanestre-
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Hz Igazi olcsóság, mint mindig a

fcU&uíyté&tás. BúC&S> Ptyáú
Női tenniszzokní

-.39

J

Kockás szövött zsebkendő
Sarmőz melltartó
különlegesen szépek
Női táncnadrág hibátlan fényes
vagy mait

-.21

-.49
-.98
Női kombiné hibátlan
1.98
Női kombiné csipkével
2.38
Női sarmőz kombiné
2.78
hímzéssel kishibás
-.98
Női short Harisnya
1.28
Erős szálú harisnya
Haíszálvékony hibátlan női harisnya 1.78
3.98
Divatcsikos női ernyő kishibás
4.98
Mintás műselyem női hálóing

1/cUáca

-.98
1.48
Férfi szines zsebkendő
-.59
Férfi fehér alapa csikós Zsebkende -.29
Gumi férfi bokazokni kishibás
-.98
Férfi fonott öv
-.79
Tisztaselyem nyakkendő
1.98
Szövött műselyem ing
fehér alapon Csíkos 3.96
Kötött férfiing rövid ujjas
2.18
Férfi szalmakalap
4.98
csak fehér színben
Egyes rövidujjas pulloverek női
-.98
Egyes darab tiszta gyapja női
rövid ajjas pullover 4.98
Gyermek gummis csikós nadrág
hibátlan
Csak fehér rövid ujjas gyerek kötött ing minden nagyság csak

Agyonverte kártyapartnerét
mert elnyerte a napszámlát

abban, bogy nehéz mnnkája. lesz annak, akire a befőzési jrukor szótosztási ténykedése hárul. A rendelet szerint ugyanis magánháztartás nem kaphat befőzési Cukrot, csak a konzervgyárak és Clyan őstermelők,
akik
nagy
mennyiségben termelt gyümölcsüket hosszabb
idő óta befőttnek, lekvárnak
dolgozzák fül.
Nehéz kötelesség megállapítani azt, hogy ki
konzervgyáfos és ki őstermelő cs természetes,
hogy ilyen bokros munka magával hoz bizonyíts rosszulértcsültséget, amelyet k"Í1ő időben képtelenség ellenőrizni. I g y
történhetett
meg, hogy például egyik nagy tanyai gazdasági népiskola Csak 25 kiló befőzési cukrot kapott ugyanakkor, amikor másoknak egy mázsa, vagy félmázsa cukor jutott. Az aránytalanság szembetűnő különösen, h a a cukorhozjutöttak teljes névsorát vcssjük
szemügyre,
összesen néhány név Szeged 140.000 lakosából.
Alig hihető, bogy csak' ennyien cs épp azok
szolgáltak rá a befőzési Cukorra, akik a névsorban szerepelnek. Nem kívánjuk most részletezni a névsort, mert még enncl is súlyosabb'
probléma áll küszöbön, amelynek
megoldása
elő ismét a legteljesebb' bizonytalansággal néz
a 6zegedi közönség és a hivatalos vezelőréteg;
a vctrólcumjegy
ügye.

Mi lesz a

szor öklével az arcába sújtott, majd kitörte az
egyik ház kerítéslécét ée azzal támadt rá. Az
ütések elől sikerült is kitérni, Petrás
ekkof
azonban elgánCsClta é« a közében lévő léccel
néhányszor a fejére sújtott, majd amikor látta, hogy az ütések következtében az eszméletét
elvesztette állati dühhel támadt feá. A z árokba lökte és Csizmájával többször,
megrúgta,
Petrás a támadás után elmenekült. Moréra úgy
találtak rá az rokban feküdve eszméletlen állapotban és a lakására szállították, majd amikor látták, Hogy állapota nem javult a mentőkért telefonáltak.
Móré Ferencet a közkórházba nyomban orvosi kezelés alá vették, a szerencsétlen bádogoson azonban m á r nem tudtak segíteni. A
kórházba szállítás után néhány órával később
meghalt. A halálos kimenetelű verekedés ügyében a sándorfalvi Csendőrörs megindította a
nyomozás. Petrás Istvánt valószínűleg kedden
szállítják be a szegedi ügyészség fogházába.

Mi az a póicukorjegy ?
Mi van a peivóleumjegyeteket
Mii

iud

a közönség

és mii nem
hivatalban

tudnak
?

a

?

közélelmezési

(A Déhnagyarország
munkatársától)
Mióta | milyen esetben a külön rendelet erre vonatkobevezették a eukorjegyeket,
azóta Csaknem
zólag nem világosította fel senki a közönsészünetnélküli témája az njságok hasábjainak
get. Kérdést intéztünk Fodor Jenő dr.-hoz a
az a zava?, amely a Cukorjegyek körül mutat- pótenkorjegyek ügyében s kérdésünkre . kökozik. Most m á r a cúkSrjegy bevezetése óta
vetkező nyilatkozatot kaptuk';
eltelt elég hosszú idő ahhoz, hogy ezeket a za— Nem tudok semmi mást, nsale
annyit,
varokat kiküszöbölhessék az illetékesek. Most
amennyi a pótcukor jegyen nyomtatva áll. Pőtugyanis az a helyzet, bogy a közönség
már
cukorjegy
van,
de
rdvonatkozó
rendelet
megszokta a Cükorjegyeket, egyes körök azonnincs - . .
ban még nem. Ezt bizonyítja az a nyilatkozat
E n n y i t a közönség is Ind. A n n y i mindenis, amelyet Fodor Jenő dr. nyugalmazott pol- esetre vígasztalé, bogy ez a nyilatkozat bizogármesterhelyettes, a közélelmezési hivatal ve- nyítékát szolgáltatta annak, bogy tanácstalanzetője adott az újabban szétosztásra került cuságban nem áll egyedül a szegedi közönség.
korjegyek között található
pótcukor jegyek
ügyében.
A befőzési
cukov
A legújabb Cukorjegyek kőzött Ugyanis —
A második probléma, amely a cukor üggyel
mint ismeretes — van néhány „Pőtcukórjegy"
kapcsolatban szinte állandó beszédtéma: a befelírású jegy, amelyre az utalás az, hogy „csak
külön rendelet esetén váltható be." Hogy ez főzési cukor kérdése. Amikor a befőzési cukor
milyen célt szolgál és mikor lát napvilágot s szétosztására került sör. senki nem kételkedett

petróleummal?

'Augusztus elsejétől csak jegyre lehet kopni
petróleumot. Az errevönatkozó intézkedések első látható jele már megérkezett Szegedre; a
petróleumjegyek
hatalmas Csomagja m á r ott
porosodik a közélelmezési hivatal szobáiban.
De a szétosztásra vőnatkozó rendelkezés még
nem érkezett, pedig már július 30-át írjuk tt
Gergely naptár sfcerint. Még az sinVs megnyugtatóan eldöntve, hogy melyik hivatal ügykörébe tartózik majd a „holnap kiosztásra kcfŰ*
lő" pétróleumjegyek
ügye. 'A közélelmezési bt*
valal szefint ez a gazdasági ügyosztály dolga
lesz, a gazdasági ügyosztály pedig tudni setn
akar a petróleumról. Egyelőre tehát labdáznak a becsomagolt, jegyekkel a hivatali szőkék
között- Hogy aztán a közönség milyen módon'
jut majd hozzá a jegyekhez s Utána a petróleumhoz, az még a jövő hónap regénye.

Halálosvégii verekedés Sándorfalván

(74 Délmogyarőrszdg
munkatársától)
Vasárnap délután Sándorfalvára hívták" a szegedi
mentőket, ahonnan súlyos állapotban,
belső
sérülésekkel,
agyrázkódással és
koponyanlapi töréssel eszméletlen állapotban szállították a mentők a szegedi közkórházba Moró Ferenci 36 éves sándorfalvi bádogost. Moré a kőiházi ágyon néhány percre magához tért és
elmondotta, hCgy verekedés alkalmával
szerezte sérüléseit. Szombaton délután több barátjával együtt az egyik sándorfalvi kocsmában fogyasztott el néhány deci boft. Este 8
éra u t á n tért be a kölesmába Petrás István
napszámos, aki az asztaluknál foglalt helyetBeszélgetés ntán kártyázni kezdtek és Petrástól kisebb összeget nyert. Petrás a kártyajáték után a pénzét visszakövetelte, amit 6 nem
volt hajlandó visszaadni. 11 óra ntán egymaga indult el a kocsmából. Útközben azonban
Petrás megleste ós a kártyapénz miatt belekötött. A szóvita során Petrás előszói néhány-

•

Szeged-nyaraló város
(A Délmagyarország munkatársától)

X k"**

reskedelmi miniszter Szeged városához inté*
zett leiratában értesítette a város polgírmcs-^
terét, hogy az Idegenforgalmi Hivatal felterjesztésére elrendelte, hogy Szegedet is fel kei!
venni a nyaraló, illetve fürdővárosok közé. X
rendelkezés értelmében azok, akik Szegedem
óhajtanak nyaralni, utazási kedvezmónvbert
részesülnek.
_

i

Javasasszony jóslására
megölte 72 éves anyósát
Debrecen, július 29. Tóth János tiszacsekí
gazdálkodó három fejszecsapással megölte 72)
éves anyósát, özvegy Bana Péternél. A gyiPí
kos gazdát bevitték a debrcCcni ügyészségre^
ahol elmondotta, hogy az Utóbbi időben rosw
szul érezte magát, lefogyott és álandóan fájC?
a feje. Elment egy javasasszonyhoz, aki azÉi
mondta neki, hogy egy öregasszony
megfon•
totta. A javasasszony
személyleírást adotfi
megfontójáról
és ez a személyleírás teljeseit
teállitt anyására, akire ú g y haragudott, h'ogyj
a kamarából fejszét kerített és azzal
háromszor fejbe vágta. Az idős asszony koponyája
kettérepedt, azonnal meghalt. A vizsgálóbírói
elrendelte Tóth János elmeállapotának megta,
vitógálását.

Rekordtermés

Törökországban

Isfanbul, julius 29. Becslések szerint Tőrök"*
országban rekordtermés várható, a rendes tér*
illés háromszorosa.
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HIREK
— NEM INDÍTANAK ARATASI KÜLÖNVONATOKAT. Illetékes helyről közlik: Az
aratási szabadságról augusztus l-éii, 2-án cs
3-án bevonuló honvédek részére n hazai vasutak k ü l ö n v o n a t o k a t n e m i n d i 1 a n a k. E bevonulók a menetrend szerint közlekedő személyvonatokat használják, gyorsvonatok igénybevétele tilos.
— Szerdán délután kisgyűlés. T u k a t s Sándor dr. főispán szerda délután öt órára hivta őszsze a törvényhatósági kisgyülést, amelynek tárgysorozatát hétfőn délelőtt referáló ülés készítette
elö T ó t h Bcla dr. helyettes polgármester elnöklése mellet.
— Csernoch-rekviem. Budapestről jelentik;
Csütörtökön volt 13. évfordulója C s e r n o c h János bibornok-herccgprimás, esztergomi érsek halaiának. Az elhunyt kardinális ten elesének évfordulóján azóta minden évben engesztelő nagy rekviemet mulatnak be lclkiüdvccrt az esztergomi
bazilikában. Ezt a rekviemet egyetlen eset kivételével, amikor ebben akadályozva volt, dr. S cr é r i i Jusztinján bibornok-hercegprimás, az elhunyt kardinálisnak az esztergomi érseki székben
utóda végezte. Az idén is Sercdi hercegprímás
relcbrálta elődjenek lelkifidvcért az engesztelő
gyászmisét és c célból hétfőn reggel nyári pihenőjének megszakításával visszaérkezett Esztergomba, ahol 9 órakor mutatta bc a bazilika főoltáránál a szcntmbEáldozatot. Erinek végeztével levonult a bazilika kriptájába és koszorút helyezett Csernoch hercegprímás sirüregére.
— Kitüntetett lövészvezető. A m. kir. szegedi
IV. honvédhadtcstparancsnokság C s i k ó s Mihály
Szegedi Tcstgyakorlók Köre íövészosztály elnökét a nemzet érdekében kifejtett
eredményes,
hasznos, önzetlen működéséért dicsérő elismerésben részesítette és oklevéllel tüntette ki.
— Életunt gazdálkodó, öngyilkosságról teltek
jelentést hétfőn délelölt Pitvarosról a szegedi
ügyészségnek. Gubinyi Mihály 33 éves gazdálkodó gyógyíthatatlan betegsége miatt fölakasztotta
magát. Amire hozzátartozói tettet fölfedezték a
gazdálkodón már nem lehetett segiteni.
— 5 évi börtönt kapott egy _ 80 éves vádlott.
Győrből jelenlik: R u m i József 80 éves napszámos szeptemberben Nagybaráthegy község kocsmájában borozott. A vendégeknek panaszkodott,
hogy fáj a karja, »mcrt egy menyecske megütötte*. A vendégek évődni kezdtek az öreggel, ne legyeskedjék a nők körül. Rumi ezen annyira feldühödött, hogy bicskájával nyakonszurta Szálóntai Rudolfot, aki ott helyben meghalt. A győri
törvényszék bárom, a tábla öt évi börtönre Ítélte
a vádiottat s ezt a büntetést most a kúria is
helybenhagyta.
— »Turnl« Riadói Julius 31-én, szerdán este
8 órára riadót rendeltek' el a Turul Clubban. (Gizella-tér 3.) Kerületi vezér.

Párisi Nagy flruház Rt.
Szeged (Csekonics és Kiss-utca sarokl
N Y Á R I VÁSÁR:
Nöi nyári sok ni
Női öves harisnyatartó
Női műselyem nadrág
Női divatretikül
Női műselyem nadrágkombiné
Női filz kalap szines és fekete
Női himzctl fejű vászoncipő
Nöi piros, vagy kék vclour divatcipő
Férfi divat nadrágtartó
Férfi krepdesin műselyem nyakkendő
Férfi paszomány öv
Férfi kötött ing rövid ujju, szines vagy
fehér
Férfi divat ing sport fáson
Fayence szószos csésze
Üveg virágváza
Üveg légifogó
Litografált fém füszertonna 6 darab

— 31
—.94
-.98
P 1.78
P 2,98
P 3.58
P 3,98
P 7.95
—.78
—.78
-.91
P 2.28
P 3.88
-.28
—.34
>—.64
-.64

Julina 8-tól augusztus 20-ig a hetipiaeog napok Kivételével áruházunkat délben fél J-töl
3 óráig zárva tartjuk.

.
: J »
A Meteorologiai Intézet jelenti 22
-TI.7 1 Q O
órakor.
Időjóslat:
Nyugati,
északnyugatira forduló szél, ujabb felhőátvonulások, záporesők ég zivatarok. A meleg nyugatról
csökken.

i
A rendőrség szegedi révkapitánysága kőali: A
Tisza vízállása julius 29-én 7 órakor 330, hőmérséklete 22 fok Celsius, A levegő hőmérséklete 15
fok Celsius.

HlOfr— A szegedi pékiparosok uj tisztikara. A szegedi ipartestület sütőipari r/rakosztályb hétfőn
tartotta tisztújító közgyűlését. A sütőiparosok elnökké Csehó Károlyt, alelnökké; Ehgi Pétert és
Farkas Lajost, tb. ügyésszé: Lugosi Döme dr.-t,
jegyzővé Rozsnyai Nándort, pénztárnokká Balogh Károlyi, ellenőrökké: Bors Józsefet és Burcs Józsefet, a vigalmi bizottság vezetőjévé Ungi Ferencet választották meg
A sütőiparosok
tisztikara igen fontos feladatok előtt áll, különösen liszt, cukor, lüzifa és általában a sütőiparosok üzemeinek folytatásához szükséges nyersanyagok beszerzése terén.
_ Terménykercskedésre nem állitható ki Iparigazolvány. A kereskedelemügyi miniszter egy
adott esetből kifolyólag elvi határozat formájában kimondotta) hogy általánosságban »tcr-,
ménykerskedósre*, vagy
>nyerstcrmcnykereskedesre* iparjogositványt kiállítani nem lehel. A
miniszter álláspontja szerint az iparjogositvány
szövegében ugyanis pontosan és részletesen kell
feltüntetni a kere^.cdelnii tevékenységnek
azt
az ágát, vagy azokat a cikkeket, amelyekre a kereskedő működési körét ki akarja terjeszteni. A
tcrménykcrcskedés ezzel szemben olyan általános
megjelölés, hogy az üzlet terjedelme tekintetében nem nyujl tájékoztatást és ennél fogva az
iparjogositváDjban való feltüu|letésre nem alkalmas,
— Elkészült Hódmezővásárhely
csatornázási
terve. Hódmezővásárhelyről jelentik: Régi
és
megoldásra váró problémája Hódmezővásárhelynek a város megfelelő csatornázása. A kérdést
nem lebet tovább halogatni, ezért a város csatornázásának a tervét már el is készítették. A
terv szerint a belvárosi rész zárt csatornarendszert kap, a város többi részéről nyilt árkok vezetik le majd a vizet.

Nagyon olcsón vásárolhat
nyári
vásárunkon
L A M F E L
és
K E G Y I

— Bél.veg-vándorut — motorktrékpárhaíesettrl. M a t o l c s y László tanár, az Iskolai Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének főlilkára vasárnap motorkerékpáron indult cl Szegedről, hogy
az ország nagyobb városaiban oktató bélyegkiáílitást rendezzen. A bajai müuton Matolcsy László
motorkerékpárjának a kormánya levált és a tanár az árokba fordult. Az esés követkczlcben
több helyen sérülést szenvedőit. A baleset következtében Matolcsy két hét múlva indul cl útjára.
— A természetes »Fereno József* Keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajló, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Holdanként hatvan mázsa a hagymatermés.
Makóról jelentik: Sok panasz hangzott cl az idei
hagymatcrmésscl kapcsolatban. A gyengébb termesnek a kedvezőtlen időjárás az oka. Minőségre
is sok kivánni valót hagy hátra az idei termés.
Ennek ellenére nagy erővel folyik a hagymaexport. Hivatalos becslés szerint átlag holdanklnt
hatvan mázsa hagyma terem,
~~ — Cséplögépcsere csalási feljelentéssel, Makóról jelentik: Szabó Czirok Sándor földeáki gépészt megbizta a Návay-uradalom, hogy cséplőgépét kisebbre cserélje bc. Szabó vállalta a megbízatást és jelentette, hogy sikerült Szegeden találnia alkalmas gépel. Az uradalom Lőrincz Sándort
és Kiss Józsefet küldte ki szakértőként a gép átvételére. Az eddigi megállapítás szerint Szabó
Czirok összejátszott a két szakértővel és az uradalom használhatatlan géphez jutott. A Návayuradalom feljelentésére csalás cinicn eliárás indult a három ember ellen.

Ismeretlen férfi hullát
fostak ki a Tiszából
(A Délmagyarország
i unkatárstól)
Vasárnap délután az ujszegedi kendergyártól mintegy három kilóméternyire a Tisza egy 30—55
év körüli fürdőruhás férfi holttestet vetett föl,
A víz szin'jén úszó holttestet a közelben tartózkodó halászok vették észre- Csónakba szálltak, majd a hullát a partra húzták. A kifogott
holttestről értesítettek a rendőrséget, ahonnan
Tamás András dr. rendőrfelügyelő vezetésével
szállott ki a rendőri bizottság. Az ismeretlen
170—180 centiméter fagas férfi holttestéről a
rendőrorvos megállapította, hogy 4—5 n a p j a
lehetett már a vízben, az arci és a végtagok
m á r erősen dcformalizálódlak. A
holttesten
külsérclmi nyomokat nem találtak- Az ismeretlen férfin fekete klott úszónadrág, a balkéz
fején sebkölés volt, a haja pedig gesztenyebarna,
Tiszából kifogott ismeretlen férfi — aki valószínűleg fürdés közben j á r t szerencsétlenül
—, személyazonosságának a megállapítására a
rendőrség megindította a nyomozást. A leletről egyben értesítettek a szomszédos tiszaparti városok rendőrségeit is, mert nem lehetetlen, högya 30—35 év körüli férfi holttestét
valamelyik más Tisza-menti városból esetleg
a Marosból sodorta a víz az újszegcdi keude®gyárig.

—oOo—»
— Temesvárra helyezik — a cscrnovici egyetemet?
Temesvárról
jelentik:
Temesvárolt
mozgalom indult meg a cscrnovici egyetemnek Temesvárra való áthelyezése érdekében.
A belügyminiszter ugy intézkedett, hogy _ a
Besszarábiából és Bukovinából menekült köztisztviselők egy részét Tciucs tartományban
helyezzék el.
— A természetes »Fercnc József* kcserüviz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan haló hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javitja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!

G y o r s í r ó és Gépiróiskolában
(Honvéd-tér 4) beiratkozás fogalmazási, irodai éa
beszédirósí gyorsírást, — tízujjas ritmikus vakÍrásos gépírást és helyesírási tanfolyamokra.
Mérsékelt tandíj, szakszerű kiképzés, országosan
legjobb vizsgaeredmény. Állásközvetítés.
71'

— öngyilkos lett egy szegényházi ápolt Makón.
Makóról jelentik; Bugyi András 76 éves szegény,
házi lakos a mult hét keddjén eltávozott az intézetből és azóta nem adott hirt magáról. Most azt
jelentette a deszki csendőrség, hogy Bugyi András holttestét kifogták a Marosból. Nem lehet
tudni, hogy Bugyi öngyilkosságot követett el,
vagy pedig a meleg miatt kiballagott a Maroshoz
és fürdeni akart.
_ Meszelés közben lábát törte. Frankó Illésné 42 éves Szőrcg, Árpád-utca 559. szám alatti lakos hétfőn délelőtt meszelés közben a létráról lőcseit. A szegcdi mentők bal lábszártörésscl szállították a sebészeti klinikára.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen drága
kislányunk: M á r k u s k á n k
elvesztése felett érzett mérhetetlen fájdalmunkat jóleső részvétükkel és virágadományaikkal enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton legőszintébb köszönetünket.
Domaházi Antal cs neje.

kozmetika
időelőUl

róncosodris

As Időelőtü ráncok ama kellemetlen szépségielektusök közé tartoznak, amelyek Olyan kórban lépnek fel, amikor azok élettanilag még nem
indokoltak. Először a szem alatt tűnnek föl a
hajszálvékony, kis szarkalábak, melyek lassanként kimélyülnek és komoly ráncokká válnak.
Ezután következik az urr-száj barázda,
majd
ezekkel csaknem egyidejűleg ráncosodik a homlok
és nyak.
Az időelőtti ráncosodásnak oka lehet: az arobör szárazsága, a bőrnek helytelen, vagy 6emilyen ápolása, túlfeszített munka, rövidlátás, belső
kiválasztásu mirigyek működési zavarai, stb.
Ezen utóbbi szervezeti elváltozástól
eltekintve,
ba az emiitett okokból lép fel a ráncosodás, ugy
megfelelő és kimélő eljárásokra van szükség,
amelyeket minden nőnek be kell tartania, akár pihenésből, akár munkájából veszi el naponta az
ehhez szükséges időt A szépségnek egyik legfontosabb és legalapvetőbb szükséglete, hogy soha sem szabad elfáradni, mert a fáradtság a szépség legnagyobb ellendtge.
Fontos ezenkívül, hogy akinek száraz az arcbőre, vagy hajlamos rá, a szépségápolást rendszeresen végezze, hiszen az arcápolás nem jelent
egyebet, minthogy táplálja és tisztán tartja az
arcbőrt a megfelelő zsiros, hormonos krémmel és
arcvizzel. A ráncosodásnak és erősebben kifejlődő barázdák mérséklésére szolgáié további legcélszerűbb eljárás: a massage. Az állhatatosan
folytatott massage az arc bőrét üdébbé és bizonyos fokig simábbá, vérteltebbé teszi, miáltal a
ráncok kisimulnak.
R. O.-né.
KOZMETIKAI ÜZENETEK
Előfizető leánya: Nem helyes, mert ha zsiros
a bőre, annak megfelelő speciális szerek kellenek.
Két nővér: Rövid időn belül lehet rajta véglegesen segíteni.
M. Mária. Ha kéz vörösségét nem a rossz vérkeringés, hanem a kéz bőrének hiányos ápolása
Dkozza, segíteni lehet. Egyébként forduljon orvosához.

közgazdasag
r

A' terméfcrlckesilés. A Külkereskedelmi Hivatal felhívja az érdekelt cégeket arra, hogy
ízesetben, ha az 1940—41. gazdasági évben buza, rozs, kétszeres és zab forgalmának lebonyolításával részt ha jlandók venni, ezt á
szándékukat julius Ílí-ig postára adott levélben jelentsék be a hivatal II./I. csoportjának.
>—oOo—

Budapesti ierménytőzsdezárlai H készSrB pf»->
con uj termésben nem volt még forgalom és igy
a termésértékesitő rendeletben megállapított uj
árakat nem jegyezték. Az ó rozs jegyzését az árjegyzőbizottság megszüntette. Árpában egyelőre
változatlanul a régi árak maradtak érvényben.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 77 kg-os tisztvidéki 20.25, 78 kg-os 20.75, 79
kg-os 2105, 80 kg-os 21.25. Pestvidéki rozs —.—
sörárpa kiváló 22.60—22.85, takamányápa I. 18.50
—18.75, zab 2U.80-21.05, tengeri tiszántúli 27.5027.75.
Cslkágói teraénytőzedezárlat. Buza egyenetlen. Juliusra 74.75—hétnyolcad, szeptemberre 75
ötnyolcad—háromnegyed, december 76 ötnyolcad—
fél. Tengeri jól tartott. Juliusra 61,25, szept, 57
hétnyolcad, dec. 60. Rozs tartott. Juliusra 43 ötnyolcad, szeptemberre 46 egynyolcad, decemberre
49 egynyolcad.

RADIO

Zürichi devizazárlat. Páris 9.70, London 17.60,
Newyork 440.—, Milánó 22.20, Bérlin 175.75, Szóiba 4.—. Belgrád 10.—. Athcn 3.—. Bukarest 2.30.

Gombház
Nyári vásár
j u t . 2 8 . — a u g . II.

Csak amia kcszBefüitk fari!
Hajszálvékonv

ha-

1.38

risnya

k. hib.
Lehelletvékony
harisnya

gg

1.48 és 1.58
Lelicilotvékony
harisnya

B. B. Páris haris-

2.68

BUDAPEST I .
6.40: Ébresztő. Torna. Hirek. Közlemények.
Étrend. Hanglemezek. 10: Hirék. 10.20: Fészekrakás. Felolvasás. 10.45: Divattudósitás. Felolvasás. 11.10: Nemzetközi vizjelzöszolgálat. 12: Harangszó. Himnusz. Időjárásjelentés. 12.10: Csorba Dezső és cigányzenekara. 12.40: Hirek. 1.20:
Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: Melles Béla-zenekar. 2.30: Hirek. 2.45: Műsorismertetés. 3: Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. 4.15: Temesvár. Vitéz dr. Tóig Gyuláné városképe. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hirek.
5.15: Olasz áriák és dalok. 5.45: A rádiórendezés
uj utjai. 6.15: A rádió szalonzenekara. 7.15: Hirek.
7.25: A cowboy. Előadás hanglemezekkel. 820:
Anna testvér. Hangjáték 3 részben. 9.40: Hirck,
időjárásjelentés, hirek szlovák és ruszin nyelven.
10.10: Pertis Jenő és cigányzenekara muzsikál, l t :
Hirck német, olasz, angol és francia nyelven.
1125: Jeanette MacDonald és Eddy Nelson hanglemezei. 0.05: Hirek,
BUDAPEST I L
5.15: Ruszin hallgatóinknak. 6.45: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 8:
Hirek, ügetőversenyeredmények, hirek szlovák és
ruszin nyelven. 8.25: Hanglemezek. 0.35: Idöjárásjelentés.
Hétfőn kezdődik

a 14 napos olcsó Yósór!
fehér retikíil, strandtáska
mélyen Ieszálitott áron kapható
Kigyó-utca 4

Nemzeti Takarékosság és Unió tag

szín
h á*z
ÉS

1.98

A »Nótáskapitány« f ő p r ó b á j a az alsóvárosi

1.08

k. hibás.

Nehéz sarmöz nadrág hossza szárral
1 . 9 8

Táncnadrág
tényes anyagból

1.05

Nadrágkombiné fényes anyagból

1.98

k. hibás

Kombiné fényes
anyagból

1.58
Nehéz sarmöz kombiné
duplaszövésü,
dus hímzéssel

Nehéz sarmöz kombiné dus hímzéssel

Férfi kötött ing

1.98

k. hib.

k. hib.

Balaton és 8zahara
férfiing

2.68

Dnplaszövésii sarmöz férfiing

5.98

Női és férfi maco
fürdőruha

Macó úszónadrág

2.2a

3.20

Divatmintá.
női ernyő

Sarmöz

k. hib.

Női zsebkendő
divatos

melltartó

0*54

Monslin zsebkendő

0.38

0.22

3 drb gyürhetctlen
nvakkendő

1.98

Kultúrházban. Vasárnap este 8 órai kezdettel rendezte meg az Alsóvárosi Katolikus Legényegylet
a »Nótáskapitányc nyilvános főpróbáját az alsóvárosi kultúrházban. A főpróba nagyszámú közönséget vonzott, ugy, hogy a Kulturház helyisége zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, akik lelkesen tapsoltak a bájosmuzsikáju, szép magyar
darab ügyes és tehetséges szereplőinek. A szereposztás nagyon szerencsés volt, átérzett és
ügyesen megformált játékukkal kitűntek a következő szereplők: Kiss Panni, Hegedűs László, Kökény Balázs, Horváth András, Bokor Ervin, Iíerczeg Ili, Balla Ferenc, Bartha Babi, Kenderessy
Sándor. Szép munkát végeztek: a rendező Horváth
András, a zongorakiséretet ellátó ifj. Naszády
József és Bokor Ervin, aki a táncokat tanította
be. A »Nótáskapitány« tulajdonképpeni bemutatóelőadására valószínűleg a jövő vasárnap. Rókuson kerül sor.

0.98

1 . 8 8

Duplaszövésü sarmöz nadrág

Hernyóselyem
nyakkendő

művészet

Pikos tánenadrág
o

Duplaszövésü sarmöz
nadrág

1.18

2.78

szöv. hib.

nehéz minösés

Atlasz csíkos
táncnadrág

4.28

Dorbeiu böröndbsnei

=

Erős vékony
harisnya

2*08

k. hib.

KEDD, JULIUS 3ŰS,

tőzsde

Budapesti hivatalos valutaárfolyamok.
Angol
font 11.85—12.05, belga frank
.
, dán korona
, dinár 7.C0—7.90. dollár 344.1035010. francia frank
——, hollandi frt —.—
<—.—, cseh-szlovák korona 11.45—11.80. (20 K-nál
nagyobb cimletek kivételével), szlovák kor. 1145
.—11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
kanadai dollár 301—306. lej 3.20—3.40, leva 3.30360, tira 17.40—17.90 (Csak 10 lírás bankjegyek és
érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég
korona — — , svéd korona 81.70-8270. svájci ír.
77.9.5—78.95.

1940 J U L I U S

lehelletvékony

rr

Budapesti értéktőzsdczárlat. A pénteki szilárd
irányzat után a várakozásnak megfelelően barátságos irányzattal nyitott a tőzsde. A nehézipari
részvényeken kivül más értékek iránt is jobb érdeklődés mutatkozott és kezdetben a piac egész
területén emelkedő árakon jöttek létre a kötések.
Később a magasabb árfolyamokon nyereségbiztositó eladások történtek, azonban a piacra került
áru aránylag könnyen átvételre talált, ugy, hogy
az általános árszint a legutóbbi árakhoz viszonyítva nemhogy csökkent volna, hanem sok részvény ujabb nyereségekre is szert tett. A Trnst
részvény jegyzését a tiz százalékot
meghaladó
emelkedés miatt átmenetileg fel is függesztették.
A tőzsde barátságos hangulatban, túlnyomórészt
árnyereséggel zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar
Nemzeti Bank 176.5, Kőszén 390.—, Ganz 17.1,
Egyesült Izzó 111 , Szegedi Kenderfonógyár

D6EMXGYAEORSZÁG

2.98

és még ezer más cikk!
V á s á r o l on d é l e l ő t t , j o b b a n v á ' s j a t h a t t

Gombház, Csekonics u. 3.
Szeged sz. kit. város I. fokú

közigazgatási

Hatósága.
a cl 7/1040. kig. sí.
T i Pótvásár tartása Szegeden.

Hirdetmény
Közhírré teszem, liogy Szegeden

az orszá-

gos pótvásár 1940. augusztus 2-án és 3 án lesa
2-án sertésvásár, 3-án állat- és kirakodóvásár,

A M a j 0 r guorsiro es gépírd
SZOhlSKOlában aug. 1-én uj kezdő
és haladó tanfolyamok kezdődnek.
S z e g e d , Ipartesliilef,

Horváth M.-u.

Vészmentes területről megfelelő járattal mindenféle állat

felhajtható,

Szeged, 1940. július 27.
?

3.

Dr. B I A C S Y BEL A s. k.
.városi aljegyző, tb. taüáésüok.

SPORT
Hat bajnokságot szereztek a szegedlek
a békéscsabai b a j n o k i úszóversenyen
Körőssy II. k é t , Kiss, P l e p l á r , Tary G i z e l l a és a Vasutas g y o r s v á l t ó
egy-egy győzelmet a r a t o t t
(A

Dclmagyarország

munkatársától)

Va-

sárnap rendezték meg Békéscsabán a déli kerület uszóbajnoki versenyét. A kilenc bajnoki
úszószámból álló versenyen a szegediek hatszor győztek; nem indultak a 100 méteres férfi hátúszásban és két nöi számban.
A szegediek eredményei: 200 in. mellúszás':
1. Kiss Vasutas 3:03. 1500 m: 1. Pleplár SzUE
23:58. 3. Nagy SzVSE 26:28. 100 gyors: 1- Körösi SzVSE 1:06.2, 2. Kiss SzVSE 1:09.8, (Vcr-

Bét mérkőzést itthon játszik a S z ö g e d B K
az N6 őszi fordulójában
(A Délmagj arország munkatársától) Az őszi
bajnoki fordulot hétfőn este sorsolták ki Budapesten és a sorsolás után Veszíts Endre mérnök
telefonon közölte Markovics Szilárd ügyvezető-elnökkel a sorsolás Szegedre vonatkozó adatait:
Eszerint: augusztus 2ó-én Szeged—Haladás, szeptember 1-cn Szolnok—Szeged, szeptember 8-án
Szeged—Újpest, szeptember . 15-én Tokod—Szeged, szeptember 22-én Szeged—Kispest, október
43-án Szeged- -Salgótarján, október 20-án Gamma
—Szeged, október 27-én Szeged—Elektromos, november 1-én DiMÁ VAG— Szeged, november 3 án
Szeged—Törekvés, november lOcn WMFC—Szeged, november 17-én Szeged—Bocskai, vagy az a
csapat, amely a helyébe kerül, november 21-cn
Ferencváros—Szeged. A sorsolás a Szeged
AK
szempontjából kedvezőnek mondható, mert a kiJiinő csatársorral kiegészített
szegedi
cgyöltes
az itthoni meccseit biztosan megnyeri ós remélhető. hogy a Haladás, a Szolnok és Tokod sem
/og különösebb gondot okozni

—ooo—

B Syiván a is beolvadt a „ S z e g e d ' U K - i a
(A Dclmagyarország
munkatársától)
Izgalmas előzmények után, vasárnap tartotta
meg
rendkívüli közgyűlését a S y l v á n i a a Raffayétterem kiilönbelyiségében Farkas M i h á l y elnöklésével. Farkas ismertette azokat az okokat, amelyek a beolvadást szükségessé teszik.
R á m u t a t o t t arra, hogy a pályanélküli egyesület. végre ottbőnhoz j u t E z u t á n
Markovics
Szilárd, a Szeged A K ügyvezető-elnöke tájékoztatta a közgyűlést, az egyesüléssel j á r ó előnyökről. Közölte, hogy a játékosok nem fizetnek tagdíjat,, a szurkolók pedig 1 pengős tagdíj ellenében végignézhetik a mérkőzéseket.
A közgyűlés egyhangúlag kimondotta a Sylvánia megszűnését es a SzAK-ba való beolvadását.
A rendkívüli közgyűlés határozatával jogerőre emelkedett a D L A S z cgycsbírójúnak az
a határozata, amely szerint a S y l v á n i a megszűnése esetén a SzAK-ot osztja be a szegedi
I. osztályba-ooo—

fl Vasu'as-'ekézök gyöze'me
a csepeliek fő ő t
(A Délma g yarorszá'g munkatársától)
A rókusi stadion tekepályáján vasárnap mérte öszsze erejét a Vasutas négyescsapata a csepeli
W M T K együttesével a Corvin-Kupáért. Az izgalmakban bővelkedő meccset a szegcdiek 962:
891 arányban reálisan nyerték meg. Egyéni teljesítmények: Vasutas: Bariba 212, Fekcie 237.
N a g y i v á n y i 234, Vecsernyés 249. W M T K : Gábor 218, Zrolenszky 228, Répás 217. Weisz 231.
A verseny kifrigústalan in cg rendezéséért Bodjtuir Jánost illeti dicséret.

senyén kívül úszott Báti SzVSE ideje: 1:04,2.)
400 gyors: 1. Körösi SzVSE 5:29.8, 2- Tari
SzVSE 6:09.2, 3x100-as gyorsváltó: L SzVSE A)
(Nagy, Tari, Kiss, Körösi) 4:49.8, 3. SzVSE B)
5:08. 100 m. női mellúszás: L Tary Gizella Vasutas 1:42.6.
Az úszószámok után játszották le a CsUE—
KAC I- B) osztályú vízilabdamérkőzést, amely
2:2 (1:1) arányban eldüntellcnül végződött.

l f r o h i k d e t e s ]

Eladó
ÚJSZEGEDEN:
600 n. öles gyümölcsös
háztelck ligetnél 4200 P
430 n. öles gyümölcsös
háztelck strandnál 5600
P. 147 n. öles viliatetek
köves
útnál 4000 P.
Családi ház 2 szobás,
előszobás lakással szél)
gyümölcsössel
ligetnél
6500 P. Adómentes családi ház, 3 szobásj fürdőszobás strandnai 12
ezer P. Adómentes villaépület 4 szobás, fürdőszobás, szép kerttel,
bidhoz közel 22.000 P.
Adómentes,
emeletes
uri villa 5 szobás; minden komforttal, házmester lakással,
kerttel,
hidhoz közel 28.000 P.
Alkalmi vételek! Nagy
választéki

Kétszobás
komfortos
lakását megosztaná —
nyugdijas úrinő hasonló urinővel vagy iskolás urilcánnyál. Cim a
kiadóban...
Szép
bútorozott utcai
s|oba
közvet?
len fürdőszobával 1—2
személynek kiadó Zcrge-utca 27, I. 11.

L a k á j.

IZlc1ht>l/ííf»r
Szoba konyhás lakások
kiadók, kut eladó Báró
Jósika utca 43.
Üzlethelyiség kiadó -*
Polgár ú. 19. alatt angusztus t-re. Ert.:
dr.
Hajdú. Zrinyi u. 2.

SZEGEDI OLDALON:
r y ^ l c u a m a j
Háztelkck körúton belül 6 és 10 ezer P árAz uj vasúti igazol*
Válogató atlétikai verseny a S z Y S É - b e n ban. Adómentes csalá- ványba
előírásos
di ház 2 lakással 6000
P. Adómentes
családi
(A Déhnagyarország
munkatársától)
Vasárház 3 szobás, türdőszo.
nap délelőtt válogatást rendezlek a SzVSE-at- bás, kertes Kálváriá- készülnek Széchenyi-tér
8 sz. (Korzó Mozival
lélák körében az országos vasútasbajnoki via- nál 12.000 P Bérház jó- szemközt.
karban,
erős
épiilel
7
dalra. A versenyen
főleg ifjúságiak vetlek
lakással, évi 1400 P Jö- Fénymásolatok,
géprészt. Kiemelkedő eredményt Szécsi ért el, aki vedelemmel
kendergvár irást lakásomon vaIta3000 méteren kitűnő időt ért el, annak ellené- nál 16 500 P.
Bérház
lok Tományi Mérey utjókarban, 9
lakással, ca 6b. udvarban.
re, hogy még ifjúsági futó.
P jöv.
Uj térnél
Eredmények: 100 m: 1. Zsótcr 11.6, 2. Lend- 1500
15 000 P. Szép, emeletes
vai 11.7. 3. Wclvárt 12.1. 200 m: 1. Zsótér 25.2, ház 1, 2, és 3 szobás K TSZ 0 LG ALÓ LEAN Y
lakásokkal, viz, villany
2. Kakuszi 25 3. 3. Czeisz 25.08. 800 m : 1. Kakufelvételik
Süvegh-rukvan. alsóvárosi zárdászi 2.14, 2. Heine 2.16.4. 3. A l m á s i 2.30. 1500 m :
nál 16.000 P. Nagy, eme rászda. Kelemen u. 7.
1. Gyuris 4.45, 2. Csonka 4.45.4, 3. Szécsi 4 49. letes bérház, üzlet, műtanulóleány
3000 m: 1, Csonka 9.54, 2. Szécsi 10 03 (nagysze- hely és 5x2 szobás la- Jóravaló
rű eredmény). 3. Gyetvny 10.11. Távolugrás: 1. kással. pincével fonton hölgy fodrászatba félvén
30.000 P. Családi ház 4 tetik. Bálint János —
Zsótér 5.72. 2. Czeisz 5.52.
szobás komfortos la- Brüsszcli-körut kettő.
Kakuszi Ferenc jól rendezte meg a versenyt. kással belvárosban 22
ezer P Belvárosi nagy
14—16 éves kerékpároz—oo—
bérház 4800 P évi jöv. ni tudó árukihordó fel52.000 P. Belvárosi bér- vétetik. Szcnesi FercnS
X Szeptember 8-án rajtol a szegedi T. osztály.
ház 7 komfortos lakás- Damjanich utcai szénaA szegcdi I. osztályban szeptember 8-án lesz a
sal 5300 P évi jöv 60 tclcpen.
rajt. A II. osztály, a szövetségi dijas cs ifjúsági
ezer P Belvárosi bérház
11 000 P évi jöv. Fiatal
kereskedősegéd
bajnoki mérkőzések kezdési idejét még nem álla130 000 P.
Adómrntos felvétetik. Gulfreund, —
pították meg,
bérház komfortos laká- Mars-tcr.
X Szoyka Kornél szegedi pihenője. Szoyka
sokkal 7 százalék netKornél dr., a Szeged volt futballistája, aki jelento jöv. 220 000 P. Adó- Fodrásznőt jó munkást
leg a Ferencvárosban szerepel, néhány
napos
felvesz. Szalmenfes bérház komfor- azonnal
szabadságát
hozzátartozói
körében
Szegeden
fortos lakásokkal 8 szá- ma, Attila u 5.
tölti. A válogatott futballista 1-én tér vissza a
zalék tiszta jöv 110.000
P. Alkalmi vételek.
zöld-fehérekhez.
Udftta/ttcirt
X Tihanyi _ a WMFC-bcn? Vasárnap az a
c ü m t o x i z o t l l
hir terjedt el szegedi sportkörökben, bogy Tihanyi. a KEAC válogatott csatára, a legjobb szeBejárónőt egesz napra,
gedi antalörjátékos. eltávozik a városból és a
F. M. irodában, Horthy
vagy mindenest
azonWMl'C-hcz igazoltatja magát. A hírt Arnicutano
M. u. 2. ("Kulinrpalotá
nalra felveszek. Zrinyi
Lajos dr.. a KEAC főtitkára megerősítette, csuutca 5. holdszint 4.
ná'V
pán az átigazolási problémát kell azonban még

lenimK. Mi/mai

n 1 i er n i

elintézni. Ila az azonnali átigazolás lehetővé válik. akkor Tihanyi a W.Ml'C játékosa lesz.
X Raffny Lajos esküvője. Baffay Lajos, a Szeged AK kiváló játékosa, vasárnap tartotta esküvőjét Bajusz Margittal a nióravárosi templomban.
Az esketési szertartást Szikora
Kálmán kápián
végezte. Tanú M a r k o v i c s Szilárd, a klub ügyvezető-elnöke volt. Megjelent az esküvőn Iluimán
József intéző, Hesser Tibor, edző és Baffay játékostársai teljes számban. A fiatal párt a vezetőség. a játékosok cs a szurkolók értékes ajándékokkal lepték meg.
X Hétfőn hozzákezdtek a Temesvári-köruti
sporttelep füvesítéséhez. Ilé.tfön reggel 6 órakor
Markovics Szilárd
ügyvezető-elnök
ellenőrzése
mellett hozzákezdtek a Temesvári-köruti sporttelep játékterének füvesítéséhez. A munkálatok 3-1 hetet vesznek Igénybe. VészHs Endre főtitkár
hétfőn Budapestre utazott, hogy a kot fúrásához
szükséges motort megvásárolja, Hétfőn a fővárosba utazott llcsscr Tibor edző is. aki a Budapesten lakó Gyarmati. Serfőző és Kisuczky edzésének a kérdését intézi el.
X Elmaradt a. Vasutas vasárnapi edzés®. Ugv
volt, liogv a Vasutas vasárnap délelőtt megkezdi
az előkészületeket az idényre. A kedvezőtlen időjárás miatt az edzés elmaradt.
X F.leméry és bálnán kitűnő eredménye Sus'.íknn. Eleniérv a snsáki úszóversenyen a 200 méteres gyorsúszásban 2:15 perces eredményi ért el.
Kitűnő Fábiánnak a 200 méteres mellúszásban eléri ideje is: 2:19.9 perc. A BSK vizilabdacsapata
a Viktória ellen 7 2 ( h l ) aránvban ffvőzölL
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Elegánsan
bútorozott
szoba úriembernek kiadó Deák Ferenc u. 18.
Tudakozódni:
házmesternél.
Kiilönbejáratu
bútorozott szoba 1—2
személynek kiadó LŐW Linót utca 3.

Középtermetre
használt férfiruha eladó. Somogyi u. 11. I. 2.
Ebédlő- cs hálószobalánipát jókarban használtat és egy jó állapotban levő diványtakarót keresek
megvételre. Bcilzcrné, Aradiutca 6.

Felelős szerkesztő:

Bártfai

László

—ooo—
Kiadásért felel:

Berey

Géza

főszerkesztő,
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt,
ügyvezelő-igazgatója.
—ooo—
Szerkesztőség: Szeged. Aradi-ulca 8. — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal;
Szeged, Aracli-utca 8. — TelcTon (szerkesztőség,
kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadólula jdonos:
Déhnagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat BL
Nyomatolt: ABLAKA GYÖRGY
körforgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14. telefon: 10-81
p'Hol/U üzemve/eiö Ahlnk» lefvdn

