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Előre a Kárpátok gerincéig!

Má ram a rosszig et
Magyar

Kelet

bazárja

volt e város

Fajok

tanyája,

Közel

az éghez s a magyar,
költőhöz

Kegyes atyáknál
Magyart,
Párizs

latint

Párizst

is

öfeg

én,
ifjú

vágyam,

Szigetén,

kerestem és könyvekbe

Egy fiatal

és mulasztva

lány szeme

Felém e fényből,

Budapest, szeptember 4. A honvédség csapat- . mány rendeletére ebben az időben az egész ország
testei csütörtökön reggel 7 órakor lépik ót a volt | minden templomában meghúzzák a harangokát.
román határt és megindulnak Erdély felé. A kor- |

bújtam

Míg az idő szállt — 6, én drága
Ürökt.e meddőn

Teleki miniszterelnök és Csáky kii'ügy miniszter
beszámolt a bécsi döntésről — Kormányválság
Romániában

iskolában

akkor

ódon

határhoz
szíves.

oktattam

felé szállt

Fiatalságom

Egyórás harangzugáf közben lép ma a magyar honvédség
a hazatérő erdélyi földre

ódon és kies.

S a vándorló

multam

—

líormánuzói hadparancs az indulásra

miilt,

dtvilágol

mint

a

Budapest, szeptember 4. 'A Magyar T á v i r a t i Iroda jelenti: Vitéz nagybányai Horthy
Miklós, Magyarország k o r m á n y z ó j a , a következő hadparancsot adta k i ;
HADPARANCS.
Honvedek!
'A trianoni igazságtalanságok egy n j a b b rcsze jóvátételt nyert. I n d u l u n k , hogy
njból
birtokba vegyük ezeresztendős
jussunk egy u j a b b részét. A felszabadulást visszük 22 év
óta rabbilencsen élő
erdélyi magyar testvéreinknek és szeretetet a határunkon belül hozzánk liü nemzetiségeknek. Ezt tartsátok szemeitek elótt, a m i k o r elindultok Isten cs a Haza
nevében:
Előre a Keleti Kárpátok gerincéig!
Gödöllő, 1910. szeptember h ó 3. n a p j á n .
H O R T H Y , sk., vitéz B A R T H A , sk.

másvilágból

És vissza, vissza nem visz oda út,
IL

Kis

Tisza

Piros

tetői

mentén

MdfmarosszigetneTt

ködbe

integetnek.

A messzi 'és a mult

derűs

ködébői

Egy régi őszből és egy régi
r

Az Iza tükre a lelkembe

Hol
Elsö

Arany

árnya

szerelmünk

télből

csillan,

kószált

álmaimban.

itt tavaszodott

víg majális

A könnyek

mámora

fátylán

rózsáló nagy

Hol hívón

a reges

érzem, egy dalt

Eresszelek!

Verecke

akkor

Ott vár fám

a bécsi döntésről és a megelőző eseménuehröl

emlék.

visz ki messze,

Ugy

még,

defeng

Es régi séták útja
kéklik

volnék!

Tclehi mfnisztcrclnöh beszámol!
a hCpviscloháinah cs a felsőháznak

még,

Ha én csak egyszer ily szomorú
Egy

félbeli agy tar,,

az a

dallamf

JUH ASZ

GYULA.

Szünet a bolgár—román
tanácshozásohbon
Szófia,

szeptember 4.

lenti: A Dél-Dobrudzsa

A Sfefaní-ifoda
visszaadásáról

tárgyalásokban szünet következett
küldöttség

néztetei a terület

kérdésében eltérnek
ség

Crajovában

megoldásának

XVI. évfolwam 201. *7ám

egymástól,
marad

jeszóló

be, mert két

megszállásának
A két küldött-

ugyan, de a kérdés

ügyét k o r m á n y a i k

elé terjesz-

tetlek,

A román höltözhödés
Bukarest, szeptember 4. A német távirati iroda jelenti: Ugy birlik, hogy a kolozsvári román
nemzeti színházat és állami operát Aradra helyezik át. A kolozsvári egyetem áthelyezéséről méig
nem történt döntés.
Arad, szeptember 4. A Budapesti Tudósító jelenti: A rouián államvasutak aradi kirendeltségéhez értcsilés érkezett, hogy a CFR vezérigazgatóságának döntése alapján a kolozsvári vasutjgazgatóságot Aradra, illetve részben Temesvárra helyezik át.

Budapest,
szeptember 4- A
képviselőház'
őszi ülésszakának ünnepélyes megnyitására és
a visszatérő erdélyi
területekkel
kapcsolatos
kormánynyilatkozat meghallgatására ült öszsze szerdán délelőtt a p a r l a m e n t Rendkívüli
érdeklődés n y i l v á n u l t meg az ünnepi ülés
iránt, amelyre m á r kedden kiadták az összes
karzati jegyeket is. A másodemeleti karzatokat
is a nagyközönség rendelkezésére boesátották,
mire m á r hosszú idők óta nem volt példa. Az
ülésen ünneplőruhákban jelentek meg a képviselők teljes számban, minden p á r t felvonult
és a k o r m á n y t a g j a i valamennyien megjelentek.
A z ülést Tasnádi-Nagy A n d r á s házelnök negyed egy órakor nyitotta meg. Utalt azokra a
történelmi eseményekre, amelyek a legutóbbi
napokban következtek be és örvendetesen yitték előbbre a nemzet legszentebb ügyét. Megemlékezett a turnuseverini
tárgyalásokról,
m a j d a bécsi döntésről, amely visszaadta nekünk az erdélyi országrész felét. E z u t á n a magyar parlament köszönetét fejezte k i a tengelyhatalmak vezéreinek, m a j d
hangsúlyozta,
bogy ezekben a történelmi érákban szertettcl,
tisztelettel és hódolattal
gondolunk
megnövekedett országunk főméllóságú
kormányzójára,
aki elindította a pusztulásból
új éleire
kelt
Magyarország
feltámadásának
nagy
korszakát. A ház percekig lelkesen éljenezte
Hitlert
cs Mussolinit
s amikor a házelnök
a Kóf.mányzó Ur nevet kiejtette, a képviselők
egy
emberként
ugrottak fel helyükről és hosszú
ideig viharosan
élteitek
Magyarország
kormányzóját.

Teleki P á l gróf miniszterelnök mondotta cl
ezután a k o r m á u v nyilatkozatát. H a l k . meg-

hatott hangon kezdte beszédét. Ugyanarról
a
helyről, ahonnan 1920 szeptember
12-én beje
lentette a trianoni
békeparancsot
— Azért szólok erről a helyről. — mondotta
— hogy ezzel is jelezzem a trianoni
békeparancs egy darabjának
letörését. A béke, a m i t
akkor diktáltak, kényszerbéko volt. De a kény*
szerbékébe a nemzet sohasem nyugodott bele.
N e m ! N e m ! Soha! — ez volt a bitvallás.
A továbbiakban Teleki P á l gróf megrázóan
vázolta a trianoni szerződés aláírását követft
idők reménytelennek látszó küzdelmeit, m a j d
rámutatott arra, hogy akkor kezdett derengeni a trianoni rabbiliucsekből szabaduló Magyarország hajnala, amikor a baráti , Olaszország és Németország nyíltan kiátllak a magyar igazság mellett. Aztán arról beszélt a
miniszterelnök, bogy barátaink a nemzet elszántságát és áldozatkészségét honorálták és
megállapította, hogy a m a g y a r kérdés akkor
v á l t aktuálissá, amikor körülöttünk a mesterségesen megépített államok épületei egymás
u t á n bomladozni kezdtek.
— A Felvidéknek és a K á r p á t a l j á n a k viszszacsatolása u t á n az egész Magyarország szeme Erdély felé nézett. Erdély felé. amely legnagyobb és legfájóbb sebünk volt! — folytatta a minisztereluök, m a j d elmondotta a magyar-román tárgyalások eseményeit és hnngozttata, hogy Magyarország el volt készülve
arra, Eogy ezt a kérdést józan megfontoltsággal, bckcs úton intézze el- Komoly
kőmpfo
misszumos
ajánlatot
tettunk Romániának,
de
erre még Vsak ncin is válaszollak, csupán lakosságcserét
ajánlottak,
hololt cz a legnehezebb probléma ma a szomszédállamok
közöl P
— A m i k o r a tárgyalások nem vezettek ered-,
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legolcsóbban a készítőnél kaphatók

franhei Teri paKe'remrnyü^ié»yn
ményre.

— hangoztatta

ezután a

miniszter-

elnök, — nem szívesen, de kénytelenek
voltunk
arra hogy az irántunk szoros barátságot tanúsító országok
döntőbíráskodását
kérjük
ki,

amikffiti ezek súlyos és nehéz küzdelmet vívnak. Majd hangsúlyozta, hogy a bécsi döntés
a mai körülmények között objektivitásra és
gondos mérlegelésre való törekvés eredménye.
A miniszterelnök ezután rámutatott arra,hogy
számításaink szerint visszakaptunk egy millió
Jjff.000 magyart
és az erdélyi
területeknek
majdnem felét. A ml feladatunk, hogy a viszszafért városok felvirágoztatásáról gondoskodjunk. Súlyos feladatokat kaptunk és vállaltunk. Vállaltuk,
hogy a nemzetiségekkel
korrekt és jó bánásmódot tanusitsünk
s most kitűnik majd. hogy tudjuk-e
teljesíteni
mindazt. amit vállaltunk
és megérdemeljük-e
azt,
amit
visszaszereztünk.
— rA megbékülés szerepét és politikáját
akdfjfík átvinni a visszaszerzett területekre. A megbékélésnek a nemzetiségekkel
szemben
talán
még nagyobb hatókört fogunk adni. Ez a magyar kisebbségek tekintetében is fontos, azok
tekintetében,
akik a határokon
kívül
maradlak.

A miniszterelnök bVJélentetfe, fiogy a vlszsZafért területek közigazgatására
teljesen felkészüllek.
Elsősorban
azokkal akafttnk igaz-

Elsőrendű
károlfos

munkák készítése
és javítása

gatni. — mondotta — áKt/t az elmúlt hüsz esztendőt ott kiállták.
Igyekezünk megakadályozni minden pillanatnyi megtorlást úgy
civil, mint katonai téren. Reméljük, hogy ezt
szászszázalékig meg tudjuk valósítani.
Teleki P á l gróf még bejelentette, hogy a
visszacsatolási
törvényjavaslatot
rövidesen beterjeszti. A törvényjavaslat most készül s még
ebben a hónapban a Ház elé kerüL Végül a
magyart kormány háláját fejezte ki a tengelyhatalmaknak, a nemzet mindén tagjának, különösen azoknak, akik a zászlók alá bevonultak, de azoknak is, akik itthon maradtak és őrködtek. hogy az élet tovább folyhasson zavartalanul.

A miniszterelnök beszéde ntán Tasnádi Nagy
András javasolta, hogy a folyamatban lévő
nagy eseményekre való tekintettel, a Ház üléseit napolja el. Amikor szükség lesz rá, a képviselőházat össze föigja hívni. A képviselők
Nagy-Magyarország éltetésével hagyták el az
ünnepi ülést.

A felsőház arcse
Btídapesi, szeptember 4 Szerdán "délután
5 órakor! a felsőház is ünnepi ülést tartott
Széchenyi Bertalan gróf megnyitója után Teleki miniszterelnök emelkedett szólásra és
mintegy félórás beszédben ismertette a bécsi
döntés előzményeit
Hangoztatta, hogy a mözgósitás először biztonsági intézkedés volt, Magyarországnak
nem
volt támadó szándéka. Elmondotta, hogy mint
magyar ember a Mindent vissza! álláspontján
áll, de m i n t felelős politikusnak
bele
kellett
mennie kompromisszumos
megoldásba.
'A felsőház tagjai melegen ünnepelték a miniszterelnököt.

Szedresi

n é l_

kész párnázott
bútorok raktáron

Szent Mihály u. 1
Fodor u. sarok
Telefon: 15—56

Csáhu ftUltigumiiiisztcr exáoztía
a fclsOiKdi hiilügtji bizottsága előtt
Budapest, szeptember 4. "A felsőház külügyi bizöttsága Ugyanazzal a tárgysorozattal
szerdán délelőtt 10 órakor) ült össze
Kánya
K á l m á n elnökletével, mint a képviselőház.
Az ülést megnyitó szavaiban Kánya
Kálmán elnök üdvözölte a kormány tagjait és kiemelte a bécsi döntés nagy jelentőségét a magyar történelemben.
Ezután Csáky István gróf külügyminiszter
megtartotta expozéját
A külügyminiszter azzal a megállapítással
jrezotte be előadását, bogy talán nem téved, ha
ú g y véli, hogy Magyarország
most ismét fordulóponthoz ért. A kormány számol azzal, högy
még csak az elején van a küzdelmeknek, de el
van szánva, hogy azokat minden téren felveszi
'és megvívja
közös
barátjával
a tengelyhatalmakkal, amelyek
má* annyiszor
segítették a
magyar ügyet előre.
— A tengelyhatalmak képviselői júliusban
fccm titkolták előttünk, hogy olyan okokból,
amelyek kézenfekvőek, nem volna időszerű, ha
háborús konfliktus
törne ki Magyarország
és
Románia
között, métt
beláthatatlan
konzekvenciákkal
járna
a többi
balkáni
államra
nézve, sőt a Balkán egész helyzetére is. viszont
elismerték, hogy Magyarországnak
Romániával szemben jogos követelései
vannak és kárunkra és Oroszország, majd később
Bulgária
javára egy megkülönböztetés
állt be,
amelyet
a tornán kormány
nem
óhajtott
tekintetbe
venni. A magyar fiadi készülődés erős üteme,
az elszántság, amelyet minden téfen tapasztalhatlak a magyar kormány részéről, a minden
oldalról befutó háborús hírek megérlelték azonban azt a tudatüt is a tengelyhatalmakban.
Hogy Cselekedni kell és pedig gyorsan, különben az események nem lesznek megállíthatók.

HAst és annak döntését tiszteletben fogja faf*
tan.i
Ezután részletesen ismertette a minisztef a
belvederei döntőbírósági határozatot, a kapcsolatos jgyzőkönyvvel, valamint a tárgyba y á g í
magyar-német kisebbségi egyezményt ia.
— A döntőbírósági határozat teljes jelen*
tőségét a történelem fogja meghatározni, -*
mondotta Csáky. — Hiszen a visszatértek őri
vendezése mögött
szomorúan
csendül
fel í
visszamatadóttak
(körülbelül
750.000 magyari!
vágyakozása
a magyar impérium
Után.
Nen
hinném, hogy fennmaradásukat
és további fel
lődésüket mesterségesen
akarná
akadályozd
Románia.
Nagyjából
igy jelentkezik
a helyzet
a mi magyar
szempontunkból.
y
A tengelyhatalmak európai elgondolásából
fakadó elhatározásáról beszélt ezután a ml^
niszter.
— Most a békés munka következik el, amely*
ne2 során őszintén óhajtjuk új éra
megnyílását román szomszédunkkal.
H a felocsúdtak a
fájdalmas csapások sorozatából, rá fognak
jönni arra, hogy az ú j keret, amelybe Délkeleti
Európában beleilleszkednek, s<5k előnyt és le*
hetőséget biztosít számukra. A Magyarország*
ba visszakerülő román és a Romániában maradt magyar kisebbség legyen e kapcsolatok
záloga. M i el vagyunk tökélve, bogy a haza)
románsággal
nemcsak jól. de nagylelkűen fo>
gunk bánni, hogy minden módon érezzék, hogy
a magyarság
tömegeivel lojálisán
együtt élni
hasznos és egészséges fejlődést nyújtó lehetőségek egész sorát
megnyitja.
—• A békés, építő munka, amely reánk vár,
rendkívül nagy. Hogy azt mielőbb meg lehessen kezdeni, megindult
a hadsereg
fokozatot
leszerelése. Nincs elég kez ebben az országbari
amelynek ne jutna munka a mult felszámolásában és a jövő felépítésében, ezért sietnünk
kell, hogy ki-ki minél előbb belefoghasson a
termelő munkába.
— Nem mulaszthatom el e hegyen a

kor-

m á n y nevében az egész nemzet fegyverbe öltő•
zött részének hálás, meleg, őszinte
köszönete
meí tolmácsölni azért, hogy lemondás és szén
vedések árán, mint egy ember siettek fegyver
fel a kezükben kiállni a magyar határra, amelhatárvonalat
az 6 kiállásuk
nélkül nem tudtuk volna olyan elasztikussá
tenni, hogy túL
gurult
Kolozsváron
és elérte a
Székelyföldön
át a Déli
Kárpátokat.

eredményre. 'A turnnseverini tárgyalások azonban nem voltak hiábavalók.
A jegyzőkönyvekből sok mindent pontosan meg-tüdött a német
és olasz kormány, ami addig mesterségesen el
lett előtte homályosítva.
— Amikor a tengelyhatalmak látták, Hogy
küszöbön áll a krízis, meghívták a m. kir. mi*
Az expozét a bizottság nagy éljenzéssel íof
niszterlenököt és a m. kir. külügyminisztert
gadta.
A külügyminiszterhez felszólalásaikba!)
Bécsbe és meghívták ugyanerre a napra Manoilescu román külügyminisztert is. A meg- . kérdéseket intéztek gróf Khuen-Héderváry Kár
Jankovie*
érkezés ntán 29-én délelőtt von Ribbentrop és [ roly, Ottlifc György, Szüllő Géza,
Bésán
József
gróf,
Széchenyi
Viktor
gróf ét
Cianö gróf tanácskozásra kérték a m. kir. mivitéz
Kozma
Miklós.
A
kérdésekre
a
külügy)
niszterelnököt és a külgyminisztert, ennek fominiszter részletesen válaszolt.
lyamán a miniszterelnök és a külügyminszter
A biottság ülése negyed 1 óra tájban éri
előadták még egyszer igen határozottan a mavéget.
gyar kormány álláspontját. Von Ribbentrop
és Ciano gróf nagy figyelemmel hallgatták
végig az eőadásokat, azután kijelentették, hogy
hosszú tanácskozások után arra a meggyőzőBukarest, szeptember 4 G i g u r t u miniszter*
désre jutattak, hogy vállalják a döntőbíráskoelnök
zerdán délben benyújtotta kormánya le*
dást a magyar-román
kérdésben.
amennyiben
mondását,
amelyet a király elfogadott. Az uj kora magyaf
kormány előzőleg
határozottan
kimány
megalakításával
Antonescu lovassági tájelenti, hogy azt elfogadja és a döntést
magára
bornokot, volt hadtestparancsnokot bízta meg a
kötelezőnek ismeri el.
király. Antonescu még a mai nap folyamán elké— Azzal a megjegyzéssel, hogy nem kívánunk a döntőbíróságra
befolyást
gyakorolni, szíti az uj kormány névsorát és beterjeszti a k i
rályhoz jóváhagyás végett. Antonescu a volt Vas*
újból kifejtettük• hogy a német és az olasz kormány
törekvéseit
a legnagyobb
tiszteletben
gárda-szervezet egyik vezetőembere volt.
tartjük és éppen ezért kötelességünknek
véljük
Antonescu tábornok megbízatása után azonkijelenteni, hogy a Székelyföld
visszacsatolása
nal megkezdte kormánya megalakítására a tárMagyarországra
nézve életkérdés.
V é g ü l kögyalásait. A tábornok tárgyalt P o p ValérraL
zöltük, hogy a feltett kérdésre délután Három B r a t i a n u Györggyel és H o r i a Sima volt miórakor választ adunk. A budapesti miniszter- niszterrel, a Vasgárda egyik vezetőjével. A tár*
tanács egyhangú határozata alapján három
gyalásokat folytatja és reméli, hogy vagy szerórakor meg is adhattuk a választ a német ko?dán a késő éjjeli órákban, vagy csütörtökön dcl
mány képviselőjének, amely úgy hangzott, hogy
előtt megalakíthatja kormányát.
a magyar W m é n v elffteadia a dnntőhírásko-

A román H ormámjválság

Baross

Étteremben

*— A régi tapasztalat alapján először meg- Ma este a
kísérelték a közvetlen tárgyalások létrehozás á t A turnu-sevierini közvetlen
tárgyalások
(Magynror&iág cs Románia között nem vezettek^ Péntek asie H A L Á S Z L É és T Ü R O S C S U S Z A

f l e k h e n s ü l í ts lángos

H A R I S N Y Á T , fehére neműt

Sashegyitől

Kígyó-utca 4. (Bagolyvár

mellet^

Harc a szegedi egyetemért
Kolozsvár dicsőséges hazatérésével Kapcsolatos egyetemi problémákról nyilatkozott a kultuszminiszter ur s kijelentettej hogy »a m. kir.
Ferenc József-tudományegyetem Kolozsvár városának a Magyar Szent Korona közösségébe történt visszatérésé után természetesen Kolozsvárt
fogja működését tovább folytatni, ahonnan 21
év előtt kénytelen volt Csonkamagyarországba
menekülni. Remélem, hogy mtg ezév őszén megkezdjük a tanítást az egyetemen*. A kultuszminiszter ur kijelentette azt is, hogy a többi egyetem jövendő sorsa érdekében mindenben megfelelő megoldást talált s »teljesen felesleges minden helyiérdekű kapacitáció és kombináció*.
Egyek vagyuuk a boldog ujjongásbao, hogy
Kolozsvár visszatér a magyar Szent Korona közösségiéhe s hogy a kiüldözött kolozsvári egyelem
visszatérhet ősi otthonába. Nem lehet shcíyj érdekű* fájdalom, nem lehet vicinális veszteség,
ami lohasztana a magyar szivekben kigyulladt
öröm lángjainak boldog lobogását. Kolozsvár
magyar egyetem ucJkül esonkaváros lehetne csak
s törést szenvedne az a kulturális és történelmi
jogfolytonosság, ami az elvesző és hazatérő Kolozsvár s a Szent Korona közössege között örök
szimbólumként is kell. hogy megmaradjon. Ámde . . .
Ámde, nekünk nem is az fáj, ami a kultuszminiszter ur nyilatkozatában benne van, nekünk
az fáj, ami abból hiányzik. A kultuszminiszter ur
nyilatkozata szerint a többi egyetem jövendő sorsára megfelelő megoldást talált. Aki azonban ismeri a szegedi egyetemnek s nemcsak a Szegeden
menedéket talált kolozsvári egyetemnek történetét, aki tudja, mit vállalt ez a város s ennek a városnak polgársága, aki gondol arra, hogy a ma
élő nemzedék unokáinak álmát is nyugtalanítani
fogják még azok a terhek, melyeket az elődöknek
a szegedi egyetemért kellett vállalniok és viselniök s aki ezeken tul nem téveszti el szem elől a
szegedi egyetem kulturhivatását, amiről annyi nemesen zengő szó patakzott az elmúlt 21 év a'att,
annak tudnia és éreznie kell, hogy ebben a vonatkozásban
a szegedi egyetem nem egy a többi
egyetem közül, hanem a szegedi egyetem,
melyet kell, hogy megvédjen integritásában az a
mérhetetlen áldozat, amit érte hozni kellett s az
a knlturhivatás, mely az alföldi gondolat szolgálata terén vár rá.
Ennek a városnak fölmérhetetlen áldozatot kellett hozni azért, mert Kolozsvár elveszett s most mérhetetlen
áldozatot kelljen hoznia azért, mert
Kolozsvár hazatér?
Akár gyász, akár öröm, ez a város csak áítloz™>n, vérezzen s rakja magára a soha nem könynyülö sulyok terheit? Előkelő katedrák hűvös
magaslatairól mennyi elismerő szó hangzott el
az egyetem és a város összeforrottságáról s arról a hivatásról, ami ebben a városban a szegedi egyetemre vár. S most fájdalmasan kell látnia a város polgárságának, hogy milyen »gonosz hamarság«-gal rángatják meg az indulásra
bivó csengetyüt azok is, akik _ mikor, hő lelkük
máshová nem fordulhatott — nem fogytak ki a
cirádás és tirádás szavakból az egyetem szegedi
hivatásának és szegedi feladatainak kijelölésében.
A szegedi polgár nem nyugodhatik meg abban,
hogy amit súlyos áldozataival őrök időkre meg
akart szerezni magának, az csak menedéket keressen és találjon nála. Ez a város áldozott azért, hogy a kolozsvári egyetem hajléktalan ne
maradjon, do
áldozott azért is, hogy Szeged városnak egyeteme legyen
f ha raost fájdalommal szegélyezett örömmel köszönthetjük is Kolozsvár hazatérését s ha a kolozsvári egyetemnek nincs is szüksége tovább a
szegedi menedékre, ennek a. városnak az egyetemhez való joga semmivel sem csorbult s nem erfitlenedtek meg semmivel azok a jogcímek, melyek

K O R Z Ó B A N
Ma ntoljára az őszi szezon első magyar
vígjátéka

Zauaros éjszaka
TOLNAY KLÁRI, PATAKY JENŐ
RAJNAY, BILICSY, MAKLÁRY, GÖZON

D É L M A G Y A R O R S Z A G
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nemzedékeken keresztül
harcoltak a szegedi
egyetemért
A kultuszminiszter uj tervét, elhatározását
nem ismerjük. Halljuk emlegetni, hogy egy-egy
fakultást kell majd »leadni« a szegedi és pécsi
egye lemnek
s a szegedi egyetem a jogi fakultásán
val fog inegcsonkului.
Ha az ország csonkulásával megcsonkulnaK az
intézmények is, azt meg lehet érteni, mert miudeukinek részt kell venni az áldozatokban. De
azt nem lehet megérteni, hogy
akkor csonkítsuk meg a magyar kultúra intézményeit, amikor gyarapszik
az ország
s messze keletre tolódnak ki a trianoni határok.
Szegednek szenvednie kellett, amikor csonkult
az ország s szenvednie kell most is, amikor harmadfél niiJlió lélek tér vissza a nemzeti közösségbe? Ha kilenc millió lakosnak négy teljes egyeteme volt, akkor a most hazatérő harmadféluiillió lélek a többi sérelme nélkül nem juthat teljes egyetemhez? S ha már a szegedi egyetemet a
vidéki egyetemek sorában tudjak csak szániontartani függetlenül minden előzménytől és minden
áldozattól s ha már a szegedi egyetemnek meg
kell válnia egyik fakultásától,
miért a szegedi egyetemet Ítélik a legsúlyosabb veszteségre,
hogy a jogi kartól akarják megfosztani, amelyik
a legtöbb hallgatót s a legnépesebb tanári kai t
adta és adja az egyetemnek és a városnak? Ha
már amputálni kell a szegedi egyetemet, miért
nem a természettudományi fakultást vezénylik el
s miért nem gondolnak arra, hogy a teologiai fakultás felállításával ezt a veszteséget is némiképpen pótolni lehetne, hiszen a szegedi jezsuita
hittudományi főiskola felállítása megkönnyítené
a teológiai fakultás megszervezését is s nem volna olyan bántó, nem fájna annyira a hálátlaaság, ha mégis ily módon kiegészülne a szegedi
egyetem.
A városnak nincs irásbafoglalt szerződése,
mely számára biztosítaná egyeteme teljességét és
fennállását s ha volna is, a törvényhozás elhatározásával szemben jogcimként hivatkozni rá nem
lehetne. De van morális kötelem, van az áldozat
elfogadásának etikai kötelezettsége s csak ebben
bizhatunk már, amikor megkondítjuk a harangot
a szegedi egyetemért meginduló harc elé. Azt
mondja a miniszer ur, hogy felesleges minden
helyi és személyi érdekű kapacitáció. Mi azonban
azt hisszük, hogy
Szeged barcá az egyetemért sokkal
több, mint helyi érdekű kapacitáció.
Ha ezt a kérdést a magyar kultura kérdésének
s ennek jelentőségét országos jelentőségűnek ismerték el akkor, amikor a kormány Szegedtől az
áldozatot kérte, akkor ne lásson senki helyi érdekű kapaoitáeiót abban, amikor ez a város ragaszkodik ahhoz, amiért véres áldozatot hozott
nehéz időkben, nehéz viszonyok között
S itt az ideje annak, hogy a város megmozduljon. Törvényhatóság és társadalom, egyének és
közületek fogjanak össze, mindenki sokat vészit,
ba a város elveszti egyetemét, vagy ha a teljessé
soha nem vált egyeteme megcsonkul. Bagatell
ügyekkel ez a város nem szaladgálhatott a miniszterelnök-képviselőjéhez, aki a történelembe
építette bele a maga miniszterelnöki programját.
De ez az ügy méltó ahhoz, hogy a nemzetgyara-

H. G. WELL*

világhírű páratlanul izgalmas regénye
a láthatatlanság titokzatos szérumáról
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Titokzatos, izgalmas, különös történet
A kérdés: mi az ellenszérum, amely ismét láthatóvá teszi az eltüntet.
A főszerepben: VINCENT PRICB
Rendezte: JOE MAY
MA PREMIER!
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pitó miniszterelnök-képviselőjéhez apelláljon
a
város a kultuszminiszter ur elvégzésével szemben. Ne takarja senki a maga kényelmét abba »
kifogásba, hogy a kultuszminiszter ur elgondolása még nem is ismeretes. Amikor az ismeretes
lesz. akkor már nem lesz idő a város nagy harcát megszervezni s akkor már sokkal több erő
fogja védeni a javaslatot, mint amennyi mcst
még a tervek mögött állhat.
Mozduljon meg a város
s mutasson legplább annyi erőt,'mint amennyit
áldozni tudott, amikor áldozata nélkül hontalan
maradt volna a nagymultu kolozsvári egyetem a
talán katedra nélkül maradtak volna azok a professzor urak is, akik most nem tudják kezüket
levenni az indulást jelentő esengő zsinórjáról,
Amig
egyetempótlék-jogakadémiákat
sikerrel védhetnek még a kultuszminiszter nr által perhorreszkált bel* 1
kapacitások, addig ne csonkulhasson
meg a szegedi egyetemVan megoldás, ami kibékíti a mult jussával a jö
vendő követeléseit anélkül, hogy elvegyék art,
ami van s a pusztulásnak vessék ki ennek a városnak' hivatásai és erejét. Az ország nocsak
ünnepelje a szegedi szellem kiröpítő fészkét, legyen hálás is ennek a városnak s ne csúfolja
meg az érte hozott áldozatok nagyságát és sokaságát. S e város ma élő nemzedéke gondolja meg,
hogy felelősséggel tartozik mindenért.- amit kezébe adott a sors, bármit követelt is érte fizetségül. Most harcolni, küzdeni, dolgozni kell a szegedi egyetemért s ebben a harcban találkozzunk"
össze mindannyian, akik nem vendégek vagyunk
ebben a városban, hanem itt élíink. dolgozunk és
itt roskadunk össze a szegedi- földön n szegcdi földért vívott örök harcunkban- '

Pénteken utazik Budanestre
a polgármester az egyetem füvében
(74 Déhnagyarország
munkatársától j
A
szegedi egyebem nagyfontosságú -ügyében kóijdést intéztünk szerdán déleőtt Pálfy
József dr polgármesterhez. A polgármester mindenekelőtt kijelentette, hogy a város • természetszerűleg mindent megtesz annak érdekében. hogy Szegeden egyetem legyen a jövőben
is. A polgármester pénteken délután Buda-

Belvárosi Mo?
csütörtök, péntek

huszárok

Az eredeti operett után irta Babai J.
Főszereplők: EGRY MARIA. PÁGER,
KABOK
Szombat: ILARRY BAUR grandiózus' alakításával Puskin „Postamesteriének filmváltozatában
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MegmriHaMAJOR

gyorsíró

szakiskola
1940—41. tanéve!

Szeptembeu 9-én reggel 8, d- n. 4 ós este 7
Urakor ismét n y i l i k egy-egy tanfolyam. 10-én
kezdődik
a
gyorsírétanítói
szaktanfolyam
Beíratás egész nap. Keresztény tanerők. C í m :
Horvntb Mihály-rftca 3pestre ntazik és szombaton jelenik meg "Rómán B á l i n t dr vallás- ée közoktatásügyi miniszternél,, aki magához kérette Szeged polgármesterét. P á l f y József dr kijelentette, bogy
nem is történhetik másként, m i n t h o g y Szeged
Városa, amely az egyetemért a n n y i t áldozott,
megfelelő
rekompenzdelóban
Yészesül,
amenynyiben a kolozsvári egyetem visszatér eredeti
székhelyére. E z a rekompenzáció nem lehet
más, m i n t h o g y Szeged megtarthassa egyetemi
város jellegét és azt a k u l t u r á l i s rangemelkedést, a m i t az egyetem fönnállása jelent száméra.
Pálfy 'József 'dr polgármester ezután I g y
folytatta nyilatkozatát:
— Kolozsvár visszatérésének első perpétől kezdve a legélénkebben foglalkoztatja
a közvéleményt az a kérdés, hogy m i történik a Ferenci József tudományegyetemmel. Bármennyire egybeforrt is Szeged a
Ferena József tudományegyetemmel és bármennyire ó h a j t a n á is, hogy az Szegeden
maradjon, be kell látni, hogy ez nem lehetséges és bele kell nyugodni,
högy a kolozsvári egyetemnek a felszabadulás
után
régi otthonában.
Kolozsvárt
van a helye.
E z i r á n t minden kétséget eloszlat most m á r
H ó m a n B á l i n t minszter ú r határozott nyilatkozata.

— Minthogy
azonban Szeged az annak
idején hontalanná
vált
kolozsvári
tudományegyetem
befogadásakor
nemcsak vendégxzdlldst adott a kolozsvári
egyetemnek,
hanem az állammal együttesen olyan nagyarányú. áldozatokat
hozott, melyekkel egy
új egyelem alapját vetette meg, a kolozsvári
egyelem
hazatérésével
egyidejűleg
megoldásra vár a szegedi egyetem kérdése.
Ertlieto, hogy a város közönsége a legélénkebb érdeklődéssel v á r j a a fejleményeket
í kultuszminiszter ű r nyilatkozata erre Is
feiferíed é« nyilvánvalóvá
teszi, hogy a
kormány, h a még most nem tájékoztath a t j a ÍR a közvéleményt a részleteket illetően. gondoskodása teljes mértékben kiterjed a többi egyetemek jövendő sorsára
es mindenkit, m e g n y u g t a t h a t a külfuszmíniszler Úr nyilatkozata, mely azerínf kijelenti. hogy ..Mindenben megfelelő megIndásl találtam"
és a mpgoldás kell, hogy
minden m a g y a r embert kielégítsen.
— 74 Város közönsége
teljes
bizalommal lektnl a knfmány intézkedése
elé és
egy pillanatig
sem Tc'ételkedhetik abban,
hogy a kormány bölcsessége, Jóakarata és
tgnzságéfzele, aminek a város
minlsslerkénviselSi a leghatalmasabb
szószólói meg.
találja a megnyuatató
megoldást
akként,
hogy Szeged gazdasági érdekein és egyetemi Várost jellegén séfelem nem esik.
E d d i g Tart P á l f y József d r nvilafknzafa
Hi'r szerint Tukats Sándflr d f főispán is Bü'danestetf tartózkodik és Valószínű, hogy a
szegedi egyetemmel kapcsolatos miniszteri éftekerTefen ö Is résztvesz. 'K szegedi egyetem
kérdése tehát néhány napon heiiil e l d ő l Szeged polgársága Kfzik abban. hogy első képviselője! Teleki P á l gróf miniszterelnök, a k i a
fiHírv. történelmi kéwlést: É r d é l v egv vé«zé"eV
T-ÍSS7Btárásét öli* kölesen plŐmnzdftottn. vtfo.
fának. Szegednek most senffséaéte lesz abban,
tioay Szegeddel knvésölatban életkérdéssé vált
toyefgmünk fíay'ét igazságosan
és tuegelégeBíís-e intézték rl

Hitler

telereiMe:

6 német légiflotta válaszol
az angol repülök éjszakai támadásaira
Berlin, szeptember 4 Az idei téli segélyakció
megnyitása alkalmából a
Eührer nagyszabású
beszédet mondott:
— A mai nappal végződik _ igy kezdte beszédét
a háború első éve. Ennek az első évnek a sikerei egyedülállók. Ellenségeink egész
sorát kiküszöböltük. Anglia csupán
szerencsés
földrajzi helyzetének és az elvonulásban tanúsított rendkívüli gyorsaságának köszönheti- hogv
még nem jutott ugyanilyen sorsra.
— Az a nagy terület, amely most a német csapatok kezén van, még inkább kitágul annak következtében, hogy szövetségesünk,
Olaszország,
Keletafrikában magához ragadta a kezdeményezést, megerősítette ottani állását és kiverte az
angolokat.
— Természetes, ezzel szemben az angolok is
•sikerrel* dicsekednek. Ezek azonban olyan sikerek, amelyet normális egészséges emberi értelem
nem tnl felfogni.
A Führer ezután • Hallgatók hangos derültségétől kisérve, több példát idézett az angol hadijelentésekből és rámutatott ezek megbízhatatlanságára.
— Igy volt ez mindenütt — mondotta. — Hazudtak és ismét hazudtak". A tengerbe szorítottuk
őket és erre ők azt mondták, nagy evözclmet
arattak.
A Führer emlékeztetett ezután arra. froffv már
sokszor nvuitotta kezét megértésre az angol nemzetnek.
<— önök jól tudják: ez volt az én külpolitikai

programom.
Utalt Angliához intézett legutóbbi
ra, majd igy folytatai

felhívási*

— Ma inkább araellett vagyok", högy harcoljunk, amig végre is nem érjük el teljesen a tiszta
döntést és ez a tiszta döntés nem lehet más, mint
az, hogy megszűnik a szánalmas, hitvány hábo,
rus uszítók uralma és olyan állapot áll
elő,
amelyben lehetetlenné válik, hogy a jövőben egy
nemzet egész Európa felett zsarnokoskodhassék.
Németország és Olaszorszáe gondoskodni fog róla, hogy ez többé ne ismétlődhessék meg a történelemben.
A Führer a továbbiakban kiemelte
nép köszönetét katonáinak.

a

német

— Churchill nr az éjszakai légi támadásokban
jelentkező találmánvát
produkálja — folytatta.
— Nem azért teszi, mintha ezek a légi támadások különösebben hatásosak volnának, hanem,
mert légi fegyverneme nappal nem tud német terület fölé kerülni. Az angolok éjszaka jönnek és
bombáikat válogatás nélkül dobják le polgári lakónegyedekre. tanviákra és falvakra. Erre három hónapon át nem adtunk választ abban a feltevésben. bogy beszüntetik ezt az értelmetlenséget Meg fogták látni, hogy ml most éjszakáról
éjszakára válaszolunk. (Viharos éllenzés.) Eljön
az óra. amikor kettőnk kfizfil az egyik letörik
ez nem a nemzeti szocialista N é m e t o r s z á g
lesz
(MTI)
B P W q W W M W U i l » P » ' . -Mlll.M

Ü7 Erdélybe távozó
rendttrlegónység bucsuia

— Nem fizetem h í a Jegy árát, mefit m a g a
azt úgyis elkölti dohányra. — mondotta Majorosné a vasutasnak.

(A Délmagyarország munkatársától) Erdély
-ya íjqpszssu » jnfjjodoso
fifo
íngUai.! ppna.i
ipiH-nzs n TorrBiniByTB BsnioinsoírzsstA vauozsn.iófta
rosokba helyezték át. "Az elhelyezett rendőrlegénvség tagjai szerdán este utaztak el Szegedről
Ebből az alkalomból a városi bérház udvarán
G a n z l e r Árpád rendőrfőfelüpyelő, az őrszemélyzeti osztály parancsnoka búcsúztatta a távozó rendőröket. Ismertette azt a magasztos hivatást, amelyet majd az első években az erdélyi
városokban kell betölteníök. A rendőrök ezután a
11 órás vonattal utaztak eL
—oO—

A z asszony szavait jegyzőkönyvbe vettél?.

Menho$$?abbifoffák
az egyetemi beiratkozásuk
ideiét
Budapest, szeptember 4. A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult egyetemi
hallgatók
nagy számára való tekintfel a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1940—41. tanév első felévére az egyetemi beiratkozások
határidejét az
összes egyetemeken szeptember 28-ig meghoszszabbította. Az előadások október 7-én kezdőd,
nek. Ajánlatos, hogy a nem az illető egyetem
székhelyén tartózkodó egyetemi hallgatók az
egyetem hatóságait szeptember 23-a előtt személyesen n e is Keressék fel.
—oOo—

Rágalmazást per
a meg nem váltott peronjegy
miatt
(A Délmagyarország
munkatársától)
"Majoros Józsefné 58 éves kisteleki napszámosaszszony felhatalmazására üldözendő rágalmazással vádoltan állott szerdán a törvényszék ZJngtidry-tanáesa e l ő t t "K vádlott az elmúlt év
augusztusában
a
kisteleki
vasútállomáson
egyik Budapestről érkező fokonát várta. A
perronon sétáló Majorosnéra figyelmes lett S
szoffálatof teljesítő vasutas. Megkérdezte az
asszonytól, megvan-e a perroniesrve. Majorosnő a vasutas udvarias felszólítására gorombán
válaszölt.
A pprronjpgykpzplő
ezután
ismét
kérte s jegvét Maiorosnőtól. mire az asszony
kijelentette, bogy ninfis jegye és nem is fog
váltani.

Majorosné az ügyében szerdán
megtartod
főtárgyaláson beismerő vallomást lett. E l morf.
dotfa, hogy a vasutast rtem akarta megsérteni.
A törvényszék az ügyben ezután több t a n n t
hallgatott t i . niaid a vádlottat felhatalmazásra
üldözendő rágalmazásban mondotta t i bűnösnek Ss Jogerősen 30 pengő
pénzbüntetésre
ítélte.

—oöő—

flfa'akitások miatt este 10-ig
ad miisort a magyar rádió
Budapest, szeptember 4. Szeptember 4-től
kezdve továbbiakig a m a g y a r r á d i ó Budapest L
és I I . hullámhosszán, v a l a m i n t a közvetítő állomásokon és a Telefonhírmondón csak este
1 ó r á i g ad műsort. Ezt az intézkedést az adóberendezéseken végrehajlandó
sürgős változtatások teszik elkerülhetetlenül
szükségessé.
A
rádió r ö v i d h u l l á m ú adásai változatlanok.

Párisi Nagy áruház Rt.
Szegeti (Csekonics ésKiss-utca sarok
ISKOLAI

CIKKEK

Aktatáska zöld novidából
j u m i b ő c aktatáska 39 cm-es
áima bőr aktatáska 38 cm-es
• okola táska préselt bőrből, hátas
iskola táska sima bőrbő,, hátas
óvodás táska, zöld novidából
Fa lavessző 10 drb
. tizet címke 25 drb l-es
Kék könyvcsomagoló papir 4 i y
Füzet csomagoló zsirpapir 3 i q
izines tafett p a p í r 6
fav
'.eány, v a g y diák n a p t á r
Vntracén tinta kerek 1/32-es üveg
r
öltőtoll tinta 1 üveg
" ' u h z ó s tolltartó
' ""záras tolltartó
^ 4 ' i n n v diá'» K"»V.'H íélvénijyel
•*«W«r> 7 drb 1/4 íves
RsizfáKlatartó 1/4 ives barija
fsbolai kö--/ő (Tjsskthüzóval, CeruzaK»~~vel

P 2.1b
P 5.8b
P 7.5b
P 6.6ö
P 7.5b
—.9b
—.16
'—.10
—24
<-.24
—.24
-—.38
—-18
—-24
"-J4
—.78
P SE0
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Amít ma visszakapunk

SZATMÁRNÉMETI
Színmagyar, nagy alföldi város, ott fekszik
a szőke Szamos partján, amelyről a költő igy
énekelt: „Mondják, ki belekóstolt a vizébe, Az
felejteni nem tud sohasem..." Kocsin egy óra
alatt el lehet érni S^atmárról a trianoni határt
s ez ráborította a városra Trianon étkos árnyékát. Évek óta katonai közigazgatás alatt
sorvadt a különben élénkforgalmu s kereskedelmileg erősen kifejlődött város. Az élet csak
vegetáció volt az utóbbi években Szatmárnémetiben s egvetlen nagy fohász, egyetlen
könnyes várakozás arra a szent napra, amely
íme: elkövetkezett, amikor a magyar Honvédség a város örömujjongása közepette bevonul
az ősi magyar városba...
Szatmárnémeti lakóinak a számát pontosan
nem lebet ma fölbecsülni, még hozzávetőlegesen sem. mert tudvalevőleg Romániában 10
év óta nem volt népszámlálás. Az okot jól ismeri mindenki Az amitől tiz év óta féltek,
népszámlálás nélkül is bekövetkezett... E sorok
irója Szatmárnémetiben élt az utóbbi hét
esztendőben, a legutolsó két évet leszámítva
és ott ismerkedett meg igazán a romániai kisebbségi élettel amelv a „mngvnrság magasiskolája" nevet nyerhetné el bátran. rAz utóbbi
22 esztendő alatt a szatmáriak igazán megszenvedtek azért, mert magvarok voltak. De
minden megaláztatáson, könnvön és fájdalmon keresztül mégis szívvel-lélekkel magyarok" maradtak Szatmárnémetiben nem számított a legkörm ön fontabb román népességi statisztika próbálkozása sem. itt be kellett ismerniük a legelszántabb románositóknak
is.
hogy a város színmagyar s aki románul beszélt. az nidonsült. a régi királyságból odnhelvezeft hivatalnokember volt. Mert
azok
akik" néhánv évet.
sőt gvakran csak hónapokat — Szatmárnémetiben eltöltöttek, fogcsikorgatva s akarva-nemakarva is megtanultak magvarul
'A legszebb példa erre az a
regáti telepes-rsalá'd. amelvre Szatmárnémeti
mellett, a Sznfmárhegv tövében akadtam rá
Csak néhánv hónapia telemtették oda őketHogv „elrománositsák" a falut. A faluban
ugvan senki sem beszélt románul azóta sem.
de a regáti telepesek m á r megtanultak magyarul.-.
A szatmári református főgimnázium, a
Szent Vineés nővérek hatalmas anvazárdáia.
a püspöki szeminárium mind a magyarság
messzevilágitő őrtüzei voltak" az elmúlt sulvos
két évtized során. De őrbelvei voltak a templomok' is. a gvöuvörü székesegyház, amelvnek_ Homlokzatáról az 'éi leple alatt szentségtörő kezek eltávolították a magvar szentek
szobrait, a ..láncos femolom"-nak nevezett régi református templom és a Honvéd utcai
szép kerttel körülvett református templom is.
És olf áll a város szívében a rég? kis színházépület. amelyben a szerény 'és megkopott, 'de
a magyar szó melegét árasztó szatmári színjátszás nvert hajlékot. 'A* magvar társulatnak
Szatmáron arnvlag jól ment sora s mikor az
aradi, nagyváradi, temesvári színház m á r régen befejezte szezon iát. a szatmári színtársulat még nagv érdeklődés mellett iátszott.
Milyen magyar értéket nyertünk
vissza
Szatmánrnémeti
hazatérésével?
Elsősorban
talán hivatástudatot érző, müveit és értékes
magyar kézműiparosságot. A szatmári cipészipar mindig hires volt, a, szabóipar és egyéb
közműipari ágak is igen fejlettek. Az Iparos
Otthon emeletes palotája, amelyet a románok
Kisajátítottak — minden törvényes alap és
indok nélkül —, most került vissza a magyar
iparosság jogos tulajdonába. De milyen állapotban? Bizony, nagyon megkopott a büszke
palota, azalatt a néhány év alatt, amig a román kézen volt. Belső berendezését meglehetősen tönkretették, szép könyvtárát — csupa
magyar könyveket. — megrongálták, elkótyavetyélték... Á szatmári Iparos Otthon vezetősége a napokban tett közzé meleghangú felhívást ezzel a mottóval: „Építsük ú j j á az Otthont!" Ez a mottó a visszaszerzett erdélyi
területeken általános érvényű
felkiáltásként
fog visszhangzani most, amikor ismét egy
Emelettel tovbbépitettük Szent István ezeréves
palotáját...
U j épületekkel is gazdagodott az elmúlt évtized alatt Szatmárnémeti. A románok — magyar
pénzből és magyar könnyből, — hatalmas,
négy Utcára szóló megyeházát építettek Szatmáron. modern stílusban. Előtte szép parkban
állott Romulus és Remus szobra. A r o m á n o k ,
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bizonyára magukkal vitték a „farkaskölvköket". ahogy a nép nevezte a szobrot s helveMe
Szatmár talán visszakapja majd Kölcsey Ferenc vzobrát, amelyet baibár módon távolítottak el.
Három mozi is működött Szatmáron, az
utóbbi időkben ugyan ritkán vonzott magához közönséget. Nem csoda, hiszen a filmeken
csak román föliratok voltak és százszámra
akadtak emberek Szatmáron, akik azóta mióta a magyar föliratokat megszüntették, egvetlen egyszer sem mentek el a moziba . . . Modern külsejű, u j mozit építettek a románok a
«láncos templom*
mellett, a mozi azonban
hetenként legföljebb négyszer tudott játsza-

érdeklődés hiányában.
Szatmárnémeti régi elnevezése »ZotHmár«
volt és nem Satu-Mare (Nagyfalu), ahogy a
románok elnevezték. A trianoni ítélet csakugyan «nagvfaluvá» tette Szatmári, de ennek a névnek árnyéka most m á r eloszlik őrökre. Mint ahogv nincsenek tulajdonképpen láncok a hires »láncos templom* körül. Valamikor láncok vették körül, de a láncok néhány
évvel ezelőtt eltűntek egy renoválás alkalmával. Igv hullanak le a láncok most. a mai napon a szatmári magyarság lelkéről, a súlyos,
sokszor elviselhetetlennek érzett láncok", amelyeket Szatmárnémeti mégis vállalt és vis( If
a szebb magyar jövő. a mai szent nap elk'"-vétkezésének reményében . . ,
(es. p.)'
• m a g / ..MI —

A polgármester intézkedésére
a tanyaiak lakhelyükön
kapják meg családi segélyüket

Pálfy József dr. szemlét tartott az ufszegedi vadvlzes részen
(A Délmagyarország
munkatársától)
Vezércikkben foglalkozott a
Délmagyarország
azokkal a panaszokkal, amelyek a várSsi közigazgatás ütemével SpaCsolatosan felmerültek
Rámutattunk
többi között az ujszegedi zöldkeresztes Intézet közelében felgyülemlett talajvíz levezetésének régen húzódó ügyére az
árvíz által elpusztított tanyai házak késedelmes fölépiiléséne a bevonultak hozzátartozóinak segélriigyére és a pefróleumjegyek kiosztása köriili panaszokra, amelyek mind sürgős
orvoslásra várnak.
'A vezércikkben felsürakoztaíotf panaszokra
Pálfy 'József dr polgármester reflektált é«
nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzet az oka a városi közigazgatás lassúhb ügymenetének.
— Rendkívül lecsökkentett létszámmal dolgoznak az összes ügyosztályok, — mondotta a
polgármester, — a közönségnek belátással kell
lennie, hiszen a Helyükön lévő tisztviselők
erejükön felül te megtesznek mindent,
högy
fennakadás ne legyen• A legnehezebb a Helyzet a mérnöki ügyosztályban, amelyhez az Újszegedi zöldkeresztes védőintézet körüli csatornázás kérdése tartozik. Ennek a kérdésnek két
oldala van; technikai 'és anyagi. Egyik sem
egykönnyen oldható meg. 2 (erveket a mér
nöki hivatal készíti, azonban a rendkívüli viszonyok miatt csökkentett létszámú mérnöki
kar nem tudta még befejezni a munkálatokat
Az anyagi kérdés sem egyszerű, az idei költségvetésben már nincsen fedezet a csatorná-
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szállő a v á r o s
kőz pontjában

z

Egyágyas szobák
5—tői 12.- P-Ig
Kétágyas szobák
9.-től 19— P-lg.
Külön

termált.

Pensiórendszer ls
bevezetve.

A
L
I*
aw

o

zásra, a következő évi költségvetésben kell előirányoznunk ezt az összeget.
Pálfy József dr egyébként szerdán délben
a mérnöki hivatal egyik tisztviselője kíséretében kiszállt Újszegedre bogy a helyszínen tanulmányozza, — vezércikkünk kívánságára, —
a zöldkeresztes védőnőképző intézet köriili vadvízmUesarak űgyétÁ tanyai árvízkárosultak házának építésével kapcsolatosan a polgármester rámutatott
arra, hogy sehol az országban nincsenek olyan
nagy távolságok• mini a szegedi tanyavilágban. hiszen a mi területünk 140.000 katasztrális
Hold föld és a közlekedési viszonyöW. a közlekedés eszközeinek bevonása miatt nagyon megromlottak. Az anyagokat sokáig el sem tehetett szállítani, az építés? munkálatokhoz nem
tudtak hozzákezdeni az aratás, majd a behívások miatf, ezenfelül szigetelőanyagban, mészben, sőt faanyagban is. Hiány mutatkozott
Rendkívüli nehézségek tornyosultak tehát az
építkezések elé. amelyeket nagyon nehéz leküzdeni. A polgármester reméli. Hogy a nehézségek most már leküzdhetők lesznek 'és aZ
átvizkárosvlfak
házal fölépülnek. I g a z Högy
közeleg aZ ősz s nyomában a. fél. amely Hajléktalanul nem szabad. Kogy találja azokat a Szerencsétleneket, akik annyit szenvedtek* az elmúlt tavasszal, amely elvitte mindenüket... 1
— A bevonultak hozzátarfozinak ügye sen*
rajtunk múlott hogy halasztást szenvedett —
mondotta a polgármester. — Hétezer segélyes
volt, tisztviselőink a lecsökkent
számarány
miatt nem tudtak gyorsabb ügymenetet produkálni. A rendelet értelmében ki kellett nyomoztatnunk a segélykérők helyzetéi s ehhez
nem állt rendelkezésünkre elegendő nyomozóközeg. Ezen azOnban már túljutottunk, a segélyezették rendesen megkapják a járandóságukat. Aziránt is intézkedtem, hogy fiiiit, a
(anyai segélyezett lakhelyén is kifizethessék a
segélyeketA petróleumjegyek kiosztásának
késedelmességéről szólva, a polgármester úgy nyilatkozott, Hogy a pefróleumjegyek elkésve "érkeztek meg Szegedre s ez volt az oka annak, hogy
a kiosztás késedelmet szenvedett. Ma már a
jegyeket rendesen megkapják a {anyavilágban is.
Mindenesetre méltánylást érdemel a polgármester nyilatkozata és valamennyi érve, amelyek mind a rendkívüli viszonyokra Utalnak.
De a rendkívüli viszonyok rendkívüli energiát
követelnek mindenkitől, akit bármilyen
közhivatal posztjára állítottak és a Csökkentettszámú városi tisztviselői karnak el kell követnie mindent, högy olyan hatalmas gépezet,
amilyen Szeged városáé, semmiféle rendkívüli
. helyzetben ne akadhasson meg.

Szervezett szélhámos társaság visszaélései
a családi segélyek felvétele körül
9 rendőrség erélyes nyomozást indított a bevonultak hozzátartozón megkáros ó t
után
(A Délmagyarórszág
munkatársától)
Bcszá-1
molt a Délmagyarórszág arról hogy a katonai I
szolgálatra bevonultak családi segélyeinek a
felvétele körül az elmúlt napokban sorozatos
visszaélések történtek. A' népjóléti hivatalnál,
illetve a városi adópénztárnál, ahol a Családi
segélyek kifizetése törléuik, a családi segélyre
jogosultak helyett azoknak nevében mások szedik föl a kiutalt összeget. Rámutattunk arra
is. bogy a lelkiismeretlen pénzfclszcdők milyen
MÍIVUS anyagi
körülmények közé juttatták a
többgyermekes családanyákat, akik már hetek
ós hónapok óta a családi segélyekből tartották
lenn magukat. Igy többek között panaszt tett
a rendőrségen egy ötgyermekes családanya is,
akinek a kifizetendő 28 pengőjéből
20 pengőt
előre felvett egy ismeretlen asszony. A családi
segélyek körül történő visszaélések olőzracnye
nz. bogy a népjóléti hivatal, illetve a városi
adópénztár, amikffr a kiutalt családi segélyt
az illetékes családtagnak kifizeti, semmiféle

HIREK
— Az Erdélybe helyezett szegedi rendőrtisztek elindultak u j állomáshelyükre. Jelentette a Délmagyarórszág, hogy a belügyminiszter B o r b ó l a Jenő dr. rendőrlőtanácsost,
S i p o s Tibor és D e á k Viktor rendőrtanácsosokat U j v á r o s s y Miklós dr. rendőrkapitányt és t i y ő r i Ferenc detektívet a felszabadult Kolozsvárra, illetve Nagyváradra helyezte át. A négy rendőrtiszt, akik löbb évtizedes rendőri szolgálatuk folyamán teljesen
összenőttek Szegeddel és a szegedi rendőrséggel. szerdán délután indultak e) u j állomáshelyükre.
—. Járásiméi kinevezés. A kormányzó az
Igazságügyminiszter előterjesztésére Jobszt Gyula dr. szegcdi kir. járásbíróság! jegyzőt a hajai
;ir járásbírósághoz járásbiróvá kineveze.
*
— Szerdára összehívták a tanyabizoltságol.
V á l f y József dr. polgármester 11-én, szerdán délelőtt 12 órára összehívta a tanyabizollságot. A bizottsági ülésen a városi földek eladásának ügyéről lesz szó. A tanyaiak köréJten ugyanis élénk érdeklődést kelteit a városi foldeladások kérdésének olyan alakulása,
hogy a város nemcsak a tápéi rét-területeket
meg az utóbb meghirdetett bodomi
földeket
bocsátaná áruba, hanem más földterületeit is,
amelyek iránt esetleg nagyobb az érdeklődés.
*A fápci rét és a bodomi területek' iránt
ugyanis nagyon lanyha érdeklődés mutatkozik s igy nem valószínű, bogy a város ezekből a földterületekből fedezni tudná a gázgyári adósság kifizetését, amely szükségessé
tette a földeladás megkísérlését
— Rabé testvérközség szőjlökarőkat
kínál
•efíidásra. A polgármesteri hivatal ajánlatot kapott Rahó tcstrérközségünk erdöigazgatóságától.
Az ajánlat szöllökarók eladására vonatkozik',
ugyanis Hahó, amely faanyagban rendkívül gazdag. 100.000 darab, különböző hosszúságú. 1938 39. évi termésű, elsőrendű fenyőfaszöliftkarót
akar szabadkézből eladni: — ah vagon. Kőrösmező, illetve Ratió. A leslvérközség szeptember
'-Hig várja a szegedi vásárlókat. Rővcbb felvilágosítással a bérházban levő gazdasági hivatal
szolgál.
— A ternié«zetef »Fcrenc József- Fcseriíviz
régóta kitűnően bevált háztezer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következuénvelnél: biztos, enyhe és gyorsan Ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosit!
*» Janik vendéglőben ma flekken és varcabéles.

igazolást nem kér, ellenőrzést pedig egyáltalán nem gyakorol. Ebből a körülméuyből adódik, liogy bárki részére kiutalt családi segélyt
bárki felveheti, hacsak' egy kicsit is ismerős a
segélyre jogsult családi körülményeivel. Ennek az ellenőrzésnek a hiánya idózto elő azt a
följelentéssorozatot, amely az elmúlt napokban
futott be a rendőrségre. rA rendőrség az ügyben széleskörű nyomozást
inditőtt.
Alig indították meg azonban a nyomozást,
szerdán újabb panaszosok jelentek meg a fiözponti ügyeleten és tettek följelentést ismeretlen tettesek ellen csalás ós magánokirathamisítás miatt.
A reudőrsegeo a föjelentésekkel kapcsolatban az a vélemény alakult ki. bogy a szegény
Családok" sorozatos megkárosítását egy jól
szervezett szélhámos társaság végzi. Remélik,
liogy a közeli napokban kielégítő eredményt
tud a rendőrség elérni.
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? Í C I O órakor. I d ő j ó s l a t ;
Mérsékelt
légáramlás, csak kisebb felhőátvonulások, éjszaka erősebb lehűlés. & nappali hőmérséklet alig
változik.

Iskolai hivek
Évkezdés sz állami leánygimnáziumban, A
Szent Erzsébet-leánygimnázium igazgatósága értesiti az intézet növendékeit, hogy a Veni Sancle
és az ünnepélyes évnyitás szeptember 9-én, hétfőn reggel 9 órakor kezdődik. Az istentiszteletre
és az évnyitóra a szülőket is meghívja az igazgatóság. A református vallású tanulók évnyitó
istentisztelete ugyancsak hétfőn, 9 órakor lesz, a
zsidó növendékeké vasárnap, reggel 9-kor.
oO»—
•— Móricz Zsigmond szegedi emlékeiről tart
rádióelőadást. Irodalmunk legelsőinek egyike:
M ó r i c z Zsigmond »Ágr.i ángyó* cimmcl vasárnap. 8-án rádióelőadást tart. Az előadás
külön érdekessége, hogy Móricz Zsigmond szegedi emlékeiről szól a vasárnapi rádióelőadás,
amely a közönség körében nagy érdeklődésre
tarthat számot. Móricz Zsigmondot
Szeged
irodalomkedvelő közönsége különös szeretettel
fogadta szivébe és jóizü, izig-vérig magyar
Írásait őszinte élvezettel hallgatjuk.
— Csanádmegyei közigazgatási tisztviselők
Erdélyben. "Makóról jelentik: A csütörtökön reggel az Erdélybe induló magyar honvédséggel
együtt közigazgatási tisztviselők is átlépik a
trianoni határt. Makóról, illetve Csanád vármegyéből Fercnezv Béla alispán, Béltcky G'yula
számvevőségi főnök, Pál Endre árvaszéki helyettes vezető, Kiss Károly tb. főszolgabíró és Szappauyos Miklós szolgabiró mennek át Erdélybe a
megszálló csapatokkal az ottani magyar közigazgatás megszervezésének előkészítésére.
Baján tartják * Ferenc József-csatorna
tisztításával kapcsolatos megbeszélést. Bajáról
jelentik: Nagyfontosságú tárgyalások kezdődnek
csütörtökön Baján a délszláv kormány, a magyar
kormány és Baja város meghízottal között. Most
beszélik meg a Ferenc .Tózsef-csatorna »Türr István* zsilipjének' átépítésével és a Ferenc Józsefcsatorna kotrásával kapetsolatos kérdéseket. rA
csatornából kikerülő földanyagot a Pandurszigct
feltöltésére használják fel.
— Elfogott kerékpártolvaj. Megrögzött bűnözőt tett ártalmatlanná szerdán a szentesi rendőrség Hosszas nyomozás után elfogták Pusztai
Antal 30 óves többszörösen büntetett előéletű
napszámost, aki ellen számos kerckpárlopás
miatt adtak ki körözés. Tusztai Antalt meg szerdán bekísérték a szegedi ügyé.szség fogházába.
Az elfogott kerékp'ártolvai csütörtökön már bíróság elé is kerül.

A

lista:
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C.

A rendőrség szegedi rcvkapitánys'ága közli; A
Tisza vízállása szeptember 4-én reggel 7 órakor?
241, hőmérséklete 17 fok, a levegő hőmérséklete
15 fok Celsius.

G y o r s í r ó és Gépiróiskolában
(Honvéd-tér 4) beiratkozás fogalmazási, irodai é«
beszédirási gyorsírás!, — tízujjas ritmikus vak*
Írásos gépirAal éa helyesírási tanfolyamokra.
Mérsékelt tandij, szakszert kiképzés, országosan
legjobb vizsgaeredmény. Állásközvetítés.
7S
— A Szegcdi Rotheiuiere Otthon Egyesült'!
közgyűlése. Most tartotta a Szegedi Rothermero
Otthon Egyesület évi közgyűlését és szokásos
fogadalmi ünnepségét. A közgyűlést ünnepi mise
előzte meg a tagok nagyszámú részvételével Aa
elnöki megnyitót H a l á s z Pál dr püspöki tanácsos, móravárosi plébános mondotta. Megemlékezett a magyar korona gyöngyének. Erdélynek
hazatéréséről. Szűcs József titkári jelentése után
vitéz Kovásznai Mihály pénztáros, Godó Mátyás
ellenőr, Szécsi Lajos gazda jelentése következett,
majd Braun Béla terjesztette elő a számrizsgálóbizollság jelentését, mely után a közgyűlés a felmcnlvényckct megadta. Szivessy Lehel dr. kormányfőtanácsos indítványára a tisztikar mandátumát arra való hivatkozással, hogv s tagok tekintélyes része katonai szolgálatot 'eljesitve, távol van, a közgyűlés egy évre meghosszabbította,
Prónafalvi Kálmán dr., az egyesület ügyvezetőalelnöke előadta, hogy bogy az egyesület tulajdonképpeni célját, az olthonalapitást megvalósította, igy feloszolhatnék. Az otthonalapitással
járó közös gondok és küzdelmek azonban n g f
összekovácsolták a telep lakóit, hogy mint társadalmi egyesület, továbbra is együtt kíván maradni, bogy az otthon szeretetét hirdessék és ápolják
tagjaik között. Indítványára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel kimondotta. Hogy az egyesületi
formát továbbra is megtartja és az országalapitd
Szent István király oltalma ala helyezi, akinek
nevét ezentúl cimóbcn is viselni fogja A szép
indítványok során az egyesület Pefrik Antal ny.
áll. pénztári tanácsost és Barta Mihályt, a palánki mezőgazdák elnökét egyhangú lelkesedéssel
tiszteletbeli tagjáva választotta.
A közgvülési
Prónafalvi Kálmán dr. zárószavaival ért végei.
Délután 5 órakor ünnepi hálaadó vecsernye volf
a Buszti-utcábnn felállított tábori oltárnál, aliova
a tagokon kivfil a móravárosi hivek is nagy
számban vonultak ki zászlóik alatt körmenetben.
Ttt a boldog otthon nagy jelentőségét Szikom
Károly káplán méltatta. Az ünnepség a TlimnusZ
Hangjaival ért véget.
— Legényegylet! vezetők' értekezlete. A" Szegcdi Katolikus Legényegyletek elnökei és ifjúság!
vezetői ma, csütörtökön este 8 órakor a Katolikus Házán (Dugonics-tér 12.) vezetői értekezletei
tartanak, amelyen több aktuális kérdést, valamint az őszi munkatervet beszélik meg,
— A természetes »Ferenc Józse|« Ecgerflvf*
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosátl
_ Szabályozzák a gyógyszertári jogosítványok
kiadását. A gyógyszertári jogosítványok kiadását országos pályázat formájában szabályozzák.
Az eddigi gyakorlat- a gyógyszertári jogosítványok megszerzését illetőleg az volt, bogy egyes
gyógyszerészek az általuk kiszemelt helyre kérték a gyógyszertár engedélyezését. A most készülő tervezet szerint a jövőben a gyógyszeré,
szek nem kérelmezhetik uj gyógyszertárak nyitásának engedélyezését, hanem a hatóság kezdeményezésére állapítják majd meg, mikor és hol vas
szükség uj gyógyszertárra, a jogosítvány elnyerésére pedig országos nyilvános pályázatot hirdetnek. Országos jellegű nyilvános
pályázatot
hirdetnek a jövőben minden megüresedő gyógyszertári jogosítványra is és a beérkező pályázatok alapján döntik majd el a belügyminisztériumban, hogy ki kapja meg a jövőben a jogosítványt.
«— A jugoszláv—magyar
nszómérkőzésekei
szeptember 8-án, délután 4 óra helyeit délelőtt 11
órai kezdettel rendezi a SzUE.
— Magyarországon keresztül küldenek élelme*
a besszarábiui németeknek. Budapestről jelentik'í
A Besszarábiában élő németek szániára Németország Magyarországon keresztül élelmiszereket
és ruhákat tartalmazó segélyvonatokat küld
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Délelőtt 44 ó r a i kezdettel bonyolítják
le
a vasárnapi
délszláv — magyar uszó viadalt
A MUS* ej. áss tisztikara

Szegedre jön a nagy

nemzetközi

meggyéayult,
az Újpest

(A Délmagyarország munkatársától) A jóformában lévő és az első helyen álló Újpest ellen
készülődő Szeged AK berkeiben a vasárnapi mérkőzés elé nagy bizakodással tekintenek. Sokat
javult a piros-fehérek csatársora az utóhbi mérkőzésen s valószínű, ha a védelem kellő felkészültséggel játszik vasárnap, az ujszegedi sporttelepen élvezetes, kitűnő játék alakulhat ki az ellenfelek között. A Szeged ma, csütörtökön az TUC
pályán kétkapus tréninget tart az ujszegedi csapattal és valószínű, hogy a kétkapus tréning
után alakul ki majd véglegesen az Újpest elleni
csapat összeállitása. A jelek szerint a Szolnok ellen eldöntetlent játszó együttessel áll ki a Szeged az Újpest ellen is, azzal a külöhbséggel. hogy
eseteg játszani fog Serfőző is, aki sérülését ekkorára valószínűleg kiheveri. Tehát igy fest a
csapat: Tóth _ Polgár II., Raffay — Baróti, Seper, Bertók — Bognár, Gyarmati, Serfőző, Mester.
Nagy.
Hajdú eddigiek szerint nem szerepel, mert nem

Mielőtt
nyaralni megy,

l e h e l ,

ellen

hogy

ESPLANADE

találkozóra

(A Délmagy Írország munkatársától) A vasár- I perces eredménnyel és igy a találkozón Elemóri
nap Szegeden lebonyolítandó
délszláv—magyar
képviseli a MAC színeit A 100 méteres gyorsuszó és vízipóló találkozó elé nagy érdeklődésúszásban a fiatal Kovács veszi lel a versenyt,
sel tekintenek sportkörökben. B a l u g y á n s z k y
mig á 200 méteres gyoruszásban Tátos verseBéla, a SzUE főtitkára szerdán táviratot kapott
nyez.
a MUSz elnökségétől, amelyben az uszómérkőzés
A MUSz egyébként már megkapta a mérkőzéidőpontjának a megváltoztatásáról
értesítették.
sen résztvevő délszláv úszók és vizipólózók telAz uszómérkőzcs időpontja
megváltoztatásának
jes névsorát. A délszláv csapat összeállitása a
az előzménye az, hogy a MUSz kérelemmel forkövetkező: 100 méteres gyors: Pelhan, 400 métedult a Szeged AK-hoz, hogy a délszláv—magyar
res gyors: Zsizsck, 100 méteres hát: Ciganovics,
uszótalálkozóru való tekintettel mondjon le a
100 méteres mell: Cerer. 4x200 méteres gyorspályaválasztó jogáról és majd a tavaszi mérkőváltó: Balla, Curtini, De Filipps, Zsizsek. A vízést játsszák Szegeden. A Szeged AK a kérésbe
zilabdacsapat összeállitása: Mihovilovics
Gionem egyezett bele és ezért, nehogy az NB I. és a
vanelli, Samardzics — Grkinics — Dinkovics,
délszláv—magyar úszótalálkozó időpontja összePolics. Ciganovics.
essék, a MUSz vezetősége délelőtt 11 órára tűzte
A magyar vizipólócsapat tagjai: Mezei dr. —
ki a délszláv—magyar találkozó kezdetét.
Tolnai, Molnár — vitéz Halgsy _ Kánásv (SomóA délszláv—magyar úszótalálkozó jelentős álczy), Tarics, Bözsi.
lomás mind a jugoszláv, mind a magyar úszóA vasárnapi versenyen kiséröszámok is leszsport szempontjából. Az elmúlt néhány év alatt a
nek. Tgv 100 méteres hölgy gyors, 100 méteres
jugoszlávok sokat fejlődtek, ezért a
magyar
hát, 200 méteres hát és 3x100 méteres vegyesúszóknak tudásuk legjavát kell adniok. A MUSz
váltó. valamint 200 méteres női mell. Ezenkívül
a találkozóra a teljes olimpiai műsort tűzte ki
ifjúsági számok és bemutató műugrások szerepelaz 1500 méteres távúszás kivételével. Ezek szenek a kisérő műsorszámok között.
rint lebonyolításra kerül a 100 méteres gyors- és
A találkozáson jelen lesznek T 3 r c z a y Fehátúszás, a 200 méteres mellúszás, a 400 méteres
licidesz Román dr
miniszteri osztálytanácsos.
gyorsúszás, a 4x200-as váltó és a 3x100-as veP r é m Lóránd dr.. az OTT kénvtóelője. Releznav
gyesváltó. A MUSz a 100 méteres gyorsúszás maLászló a MTTSz részéről. Vannie András dr és
gyar versenyzőjének a kiállításával nagv feladat
Tvádv László uszókaritányok és még sokan máelőtt állott. Választani kellett Körösi. Gróf Tásokba szövetség részéről.
tos. Eleméri és Végházi között. A fedett uszo-'A szesedi - Hszőfársadalom vasárnap délelőtt
dában kedden próbaversenyt
tartottak a négy
eseményszámba menő uszósportnak" lesz szemtauszó között. A versenyt Elemóri nyerte meg 1:00.6
nuja.

Serfőző

kedvenc hotelje az

játszik

vett részt az edzéseken.
Szerdán délután az ÜTC-pályán a Szegednek
a HTVE ellen készülődő második csapata kondicióedzést tartott az UTC második csapatával. A
vasárnapi Újpest—Szeged NB találkozó ünnepélyes keretek kőzött bonyolódik le. A Szeged AK
az őszi szezonban most játszik először saját sporttelepén. A mérkőzésen megjelenik Pálfy József
dr. polgármester és a piros-fehérek valamenvi
diszelnöke is. Az UtPest—Szeged mérkőzést Pálásti vezeti.
A délután '4 órakor kezdődő Újpest—Szegedtalálkozó előtt 2 órai kezdettel a Szeged I I —
HTVE NB I I I osztályú bajnokit bonyolítják le.
Áz előmérkőzés igen érdekesnek Ígérkezik annál
is inkább, mert a HTVE, amelyet jelenleg ugyancsak Hesser Tibor edz. az elmúlt vasárnap 7-1
arányban győzött a MAFC ellen. Ezen a mérkőzésen játszik először ismét a HTVE-ben Török, a
Szeged volt játékosa, aki visszatért anyaegyesületébe.

n a g

BUDAPEST, I I I . ZSIGMOND UCCA 38-40.
Telefonok: 151-735, 151-738 157-299.
Szemben a világhírű Lukácsfürdővel és Császárfürdővel, a Rózsadomb alján. — Teljes
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés. — A
Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz
távolságra. A szálloda teljesen uiiá alakítva, uj
vezetés alatt álL
ELSŐRANGÚ

mind a Vasutas szerdán kondiciótréninget tartott
A játékosok jó formát mutattak,
—oO—

(A Délmagyarország munkatársától) Amig a
Szeged AIÍ bizakodással tekint a vasárnapi forduló felé, addig az idegenben játszó szegedi NBC
csapatok a KEAC és a Vasutas bizalmatlanul
néznek a vasárnapi mérkőzésük kimenetele elé.
Mind a KEAC, mind a Vasutas egyelőre tartalékos
csapattal kénytelen készülni. Remélik azonban,
hogy az egyetemistáknak a vasárnapi SFAC ellem mérkőzésére több játékosuk felszabadul és
akkor a mult vasárnapi fordulón vereséget szenvedett csapat némi reménnyel állhat k i a soproni
együttes ellen.

„Erőnléti" gyakorlatok
a SzAK sporttelepén

A Vasutas Dunakeszin a Magyarsággal küzd.
Valószínű, hogy a vasárnapi győzelem után ujabb
^pontokkal tér haza. _ Egyébkéjjt mind a KEAC,

Milyen következményei lesznek M a r k o v i é i
e l n ö k és H e s s e r e d z ő ö s s z e z ö r d ü l é s é n e k ?
(A Délmagyarország munkatársától)
Amint
ismeretes, az Újpest—Szeged találkozón avatják
fel
ünnepélyes
keretek
között
a
Szeged
AK tulajdonába átment ujszegedi sporttelepet. A
sportpálya az utolsó betekben
nagy változásokon ment át. A játékteret gyepesítették, a kapukat átfestették. A keddi kondicióedzésen az ujjáfestett kapuk miatt némi ellentétek robbantak ki
Markovics Szilárd ügyvezető-elnök és Hesser edző között. Az elnök ugyanis megtiltotta, hogy a

CAFE
GÁRI

RESTAURANT.
ARAK.

POL-

Olcsó szobák pensióval vagy anélkül

játékosok az újonnan festett és kilakkozott kapura Iőjjenek. Az elnök tilalma ellenére az erőnléti
edzésen a. játékosokat Hesser edző kapura is 15völdöztette. Emiatt támadt azután a nézeteltérés
a Szeged vezetője és edzője között.
Szerdán sportkörökben olyan hirek terjedtek
el, hogy a keddi összezördülés miatt Hesser
megválik a Szegedtől, sőt lovagias eljárás követi a nézeteltérés fejleményeit. A késödélutáni
órákban. azonban ezeket a hireket már megcáfolták és igy nem lehetetlen, hogy az elnök és az
edző között támadt erőnléti ellentét békés befőiezést nyer.
—oO—
Y A szegedi I. és II. osztály vasárnapi Játéivezetői. A szegedi I. osztálv mérkőzéseit vasárnap a következők vezetik: Dudás-Szabó: Szentesi
MAV—KTK. Gál Géza: Pbstás—MTK. Vasutasstadion 3 6ra 30 perc. Solti TTI r Újszeged—SzTK,
Liga-utca. 4 éra. Kun Antal: Móraváros—Felsőváros, Cserepes-sor. 4 óra. Hegedűs: KTF—SzAK
II.. Lakatos: MAC—KEAC II. A szegedi TT osztály játékvezetői: vitéz Kerekes: Beménvsé?—*
Kecskeméti MAV, Szabó Zoltán: Szentesi MAV
TI—KTK TT. Horváth Ferenc: TTikécskei MOVE
—KuTE. Srhmődl: SzTF TI—KAC TT.. B Tóth:
Móraváros TT.—Sz.TK TT.. Cserenes-sor. 2 óra,
Gaál Sándor: Alsóváros—Szened TIT.. Szabadság
tér, 4 óra. Tfjusági mérkőzések: RerU»: Kokron—Munkások. Barcs: Postás TT—Toldi. Vasutas-stadion. 1 óra 45 perc. Wittmann: Díszesed TI—
Honvéd. Liga-utca. 2 óra. Török: MAK TT.—
TTTVE. Urvhóezki: Rákóczi—Vasutas TT, Liliom
IT.: DEC Eeisőváros TT.
y Játékvezetőküldép a vasárnapi NB T. é= X
NB TT. mérkőzésekre NB T.: Törekvés—BS»KltT:
MoTdovánvL
DiMA VAG—Ferencváros:
Siklós,
Elektromos—Haladás: T.'einer. Gamma—Szolnoki
Kőhalmi Szeged—TTinest- Palásti
Kisnest—Tokod: Sárosi. SalRTG -WMEG: Tvánvi V n TT.:
SFAC KEAC:
Palkó.
Zu-rló _.Vqsas- Ném»!T).
nVAG—SzFC- Zeitler RLK—MTK Boross. Postás— SVSF: Bácskai
Pénz.úgv—F.TO: Návnv. D.
Mnpvnrsáff—SzVSE: Kollár.

SfieiöPÉSÉsloDüsiHM elen!

A szegedi NB II. csapatok
készülődése

y s z á l l o d a .

Felejthetetlen drága jó Férjem, imádott
édes Apánk

Széli Isfvin

Váratlanul rövid szenvedés után o hó 1én reggel fél 8 órakor meghalt.
Csak teste lesz az enyészeté, emléke szivünkben, amig csak élünk, fennmarad.
Pihenésed legyen oly békés,
amilyen
mérhetetlen itthagyott családod fájdalma.
Temetése f. hó t>-án az ujszegedi Csanádi-utca 1. sz. gyászházból
az ujszegedi
református temetőben fel 4-kor lesz.
Gyászolják:
özv. Széli Istvánné
Széli Istvánné
Kolozsvári Julianna
FitifTer Amália
felesége.
Széli Sándorné
Széli István
Szélt Sándor
Szélt Károly
Szélt László
Szélt Mária
gyermekei

Tandari Margit
menyei.
Széli Tstvánka
unokája.

KÖZGAZDASAG
Emelkedik a széntermelésünk:
az idén nem lesx széahiány
A Magyar Élet Fart értesítője irja: Az év elején a kormány a tüzelőanyag egyenlő eloszlására való tekintettel megalakította n széngazdálkodási bizottságot, A bizottság már idejekorán
hozzákezdett a következő fátcsi idény megszervezéséhez és az állandóan jelentkező ipari és egyéb
széoszükséglet rendszeres kielégítéséhez. A fogyasztásra vonatkozó adatok összegyűjtése Cs
íc-ldolgozása most már teljesen befejeződött. Poutosan ismeretesek azok a/, adatok, amelyek kiilön
Budapestre és kiilön a vidékre vonatkoznak. Most
a széngazdálkodási bizottság egyelőre hat hónapra, augusztus 1-től 1911. január végéig összegyűjti és feldolgozza az ország szénbányáinak
termelési adatait. Így lesz azután ismeretes tulajdonképpen az ország széngazdálkodási mérlege,
vagyis pontosan megállapítják, bogy a fogyasztáshoz képest milyen termeléssel lehet számolni.
A széngazdálkodási mérleg ismeretébon lehet azután beosztani a termelést és arányosan fedezni
3 külónbözö szükségleteket. A már ismeretes adatok alapján Igen valószínű, hogy az idén nem
kell szénhiánnyal számolni, mert a magyar széntermelés emelkedik.
-—oQo—

)( A földművelésügyi miniszter közzétette a
tavaszi áJlatösszeiráa eredményét. A földművelésügyi minisztérium most telte közzé az idei tavaszi állatösszoirás eredményeit. Az eredmény
szerint a Kisalföldön 331.039 szarvasmarha, 111
ezer 512 16, 480.311 sertés, 96.827 juh, 21.325 kecske, 871 szamár, és 131 öszvér volt. A dunántuli
(lombosvidéken 823.711 szarvasmarba, 236.039 ló,
1,720.838 sertés, 423.963 juh, 5813 kec.skc, 1671
szamár és 426 öszvér. A Duna-T^szaközén 225.889
szarvasmarha, 153.535 ló, 512.431 sertés, 175.366
juh, 12.217 kecske, 416 szamár és 200 öszvér volt.
Tiszántúl 567.494 szarvasmarha, 306.207 ló, 4 millió 433.976 sertés, 599.132 juh, 9269 kecske, 911
szamár, 416 öázver volt. Az északi dombosvidéken 411.516 szarvasmarha, 130.885 ló, 459.657 sertés, 335.333 juh, 11.747 kecske, 933 szamár és 138
öszvér volt. Kárpátalján 220.811' szarvasmarha,
31.172 ló, 41.217 sertés, 99.598 juh, 27.436 kecske,
11 szamár és 4 öszvér volt. Az egész országban
összesen 2,605.490 szarvasmarha. 989.450 ló, 4 millió 648.163 sertés, 1,750.221 juh, 87.807 kecske,
4S18 szamár cs 1331 öszvér volt.
)( Rövidesen felépül * szegvári kendergyár.
Az iparügyi miniszter a nagyobb vidéki központokban elősegíti a gyáralapitásokat. Csongrádmegyében több gyár alapítására van kilátás,
araint azt már a Délmagyarország jclentclle —,
igy rövidcsen megépül Szegváron az uj kenderdergyár. Az építkezés költségét 500.000 pengőre
ragyák cs az iparagyi miniszter máris biztosította a gyár foglalkoztatását. Ugyancsak Szegváron
megkezdik egy fözelékszáritó lelop építkezését is.
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TŐZSDE
Budapesti értéktö/.sdezárlat. Gyenge irányzattal nyitott a szerdai tőzsde. Ösztönző hirek hiányában kezdettől zárlatig az eladás volt többségben. Mivel pedig sem a bankok, sem a magánküzönség részéről érdeklőrés nem mutatkozott, a
csekély kínálat is nagyobb árlanyhulást idézett
elő. A bánya- és vasipari értékek árvesztesége
volt igen jelentékeny. A fa- és malomipari részvények az általános irányzattól eltérően jól tartották irányzatukat. Zárlatkor az irányzat
jól
tartott volt. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti
Bank 177.5, Kőszén 382.—, Ganz 15.8, Izzó és Szegedi kenderfonógyár —.—.
Zürichi devizazárlat. Páris 10.—, London 17.62
fél. Newyork 459.—, Milánó 22.15. Berlin 175.50,
Szófia 550, Belgrád 10.—, Athén 3.— Bukarest
2.30.
Burlapoii hivatalos valutaárfolyamok. Angol
font ——.
, belga frqjik
.
, dán korona
dinár 760—7.90, dollár 360.00—
365.00, francia frank
hollandi frt. —.———, eseh-srlovák korona 11.45—11.80, (20* K-nál
nagyobb címletek kivételével!, szlovák kor. 11.45
--11.80 (20 K-nál nagyobb cimletek kivételével!,
kanadai dollár 2o0-300. len 3.20 5.10. leva 3.30—
60. Ura 1710 17.00, (csak K) lírás bankjegyek ér
Jirmík vásárolhatók), német márka —.—. noévís

korona —.—, svéd korona 71.70—82.70, svájci frank
78.10—79.10.
Budapesti tcrmcnytözsclczárlat. A készáru piacon az irányzat csekély forgalom melleit tartott volt. Kevés üzlet volt sörárpában. Az árak
változatlanok maradtak.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése,
Buza 77 kg-os tiszavidéki 20.25, 7*8 kg-os 20.75, 79
kg-os 21.03, 80 kg-os 2.1.25. Pestvidéki rozs —.—,
surárpa kiváló 22.00—22.85, takarmányárpa I. 18.50
—18.75, zab 20.S0—21 03, tengeri tiszántúli 27.50—
27.75.
C'sikágói termény tözsdezárlat. Buza egyenetlen. Szeptemberre 75.23—háromnyolcad, decemberre 77 egynyolcad—egynegyed, májusra 78 egynyolcad. Tengeri 'egyenetlen. Szeptemberre 62 báromnyolcad, decemberre-57 háromnyolcad. Rozs
tartolt. Szept. 10.75, dec. 43.75, máj. 16 ötnyolcad.
—oOo—
' )( A SZEGEDI PIAC ÁRAI. A szerdai állatpiacra felbujtottak 48 borjut, 3 juhot, 0 hizolt sertést, 176 sovány sértési, 77 választási malacot.
Arak a következük: Ilus. Marhahús 1. rendű 1.80
—1.86, lí. rendű 1.60-1.70, 111. rendű 1.40—1,50,
borjúcomb 2.10-2.60, lapocka 2—2.20, karaj
1.80—2.20, nyakas 1.60—1.60, szegy 1.60—1.60, pörköltnek való 1:40- 1.60, sertéskaraj 2.40—2.50, comb
2.20—2.50, lapocka 220-2.50, oldalas 1,70, zsirszalonna 1.88-190, báj 1.98-2.00, zsir 1.88-1.90 P.
'Teljes tej literje piacon 22, csornokban 26 fillér.
Baromfi. Csirke rántani való párja 1.60—2.20, kilója 1.30—1.50, nagyobb párja 2.20—4.50, kilója
1.20—1.10, tyúk párja 3.80-6.00, kilója 1.20—1.30,
sovány kacsa párja 3—5.50, bizolt kilója 1.80,
sovány lud párja 5—11, hizolt kilója 2—2.20, tojás kilója 1.90—2.20 pengő. Gyümölcs. Alma nyári
30—70, savanyu szép 40—80, közönséges 20—40,
őszibarack srép 80—1.20, közönséges 40—70, körte nyári szép 60—100, közönséges 40—60, szilva
besztercei 30—45, cscmegcszöllő 60—100, kevert
40—cn, görögdinnye 6—10, sárgadinnye 11—30
Zöldség. Borsó zöld hüvelyes kg. 50—80, fejlett literje 80—120, zöldbab kg 14—30, burgonya: nyári
rózsa 12—16, őszi rózsa 10—14, Gülbaba 12—16, oltott rózsa 12—16, Ella 9—12, apró 7—9, vöröshagyma 10—16, fokhagyma 25—35, petrezselyem
6—14, sárgarépa 6—14, vöröscékla 15—25, vöröskáposzta 15—25, zeller darabja 4—10, fejes káposzta 8 -14, karfiol darabja 15—60, karaláb kilója 0—10, tök főzni való 3—5. paradisom 16—24,
ugorka nagy 10—16, apró 40—60, saláta feje 3—6,
zöldpaprika: apró hegyes 10 darab 4—10, tölteni
való 15—30, torma kilója 60—100, spenót 20-30,
sóska 20—30, zöldkukorica csöve 3—6, füzéres paprika uj 2.30—3.30, ó 2.70—3.60.
Lte

APRÓHIRDETÉSEK.

ELADÓ

nazah, hdzteiheh, szántóföl-

deit ts giiumöl

tsosoh:

GizeRa-lórncI 7% tiszta jövedelemmel —
P 115000— Ugyanitt
V 55.000 értékű életjáradékra. — 420 n. öl
terjedelmű két telekkel, kocsma, kuglizó,
vegyeskereskedés, 1x1
szobás lakás, istálló,
raktár cs sertéséi stb.
bői álló Ipgatlau A ixner-telepen P 19-000.
de 10—15.000-rel átvehető. — Szivárvány u.
cs a S/.t. Háromság u.
saroknál 2x3 és 2x2
szobás lakással kedvező fizetéssel P 14500
— Kálvára titoáu l x l
szobás, előszobás lakással cs üzlettel nagyon olcsón P 7000.—
Csongrádi s.
ólnál
4x1 szobás lakással P
fi.MM). - Kossbth Ti- s.
útnál 3x1 szobás utcai és 1x1 szobás udvari lakással és nagy
kerttel P 7310 — Suuiu

cy itelepen l x l szobás
lakással és üzlettel P
3000.— Ugyanitt 1x1
jó lakással P 1500.—
Újszegeden 80110 n-öl
felekkel, trafikkal, —
iialmércssel, kocsmával, 1x3 szobás
két
konyhás lakással, sertésóllal pincével gyümölcsössel
slb'.
P
14.000.—
Szántó földek: "Alsó tanya ásottliaolni cl
sőrendű 28 és 22 hold
P 62.500-ért. P.. rozsmához közeli
Zsómbőn 18 és A hold nrima
föld
tanyával
P W.OOO-érE
Máz telkek ? Ujszegedi templomhoz közel P 3500—ért. Fodor
utcában P 7000-crt.
Számtalan más ház.
föld, hnzlelek és «yij.
mölcsös itt nincs liir
drfve. azonban irodámban megtudhatók köt®
lozpttségvállalás nélkül
Üzletvezető felvétetik.

Halász

F. M. ingatlaniroda
Mérey u 12. (Rákóczi
tér.)

Teljesen külön lépcsőházi Bejáratú csinosan
bútorozott szoba kiadó
Kárász u. 11 II 6,
Különbejáratu bútorozott szoba fürdőszobahasználattal
urinőuck
kiadó. Bercsényi u. 6.
Kis bútorozott udvari
szoba esetleg ellátással
diáknak. Tábor utca 8.
Tiszta, világos bútorozott szoba fürdőszobahasználattal egy vagy
két személy részére kiadó. — Diákok vagy
diáklányok esetleg teljes ellátást is kaphatnak.
Szent István tér
15. félemelet bal 4.
Azonnalra, kiadó fürdő
szobával bútorozott szo
ba. Kölcsey utca 10. —
l.rdcklődni Klauzál tér
Becsei cégnél.
Szépen bútorozott szoba teljes ellátással is
kiadó. Bocskai ulca 4.

Fiatal urinö társaik®?
dónőnek vagy házvezetőnőnek elmenne vidékre is. Megbízható jeligére.
Kiszolgálónőt aki gyfemölcsüzlctben már volt
felveszünk. Szövetkezet
Kölcsey u. 2.
Kifutólányt
délutánra
felveszünk. Gáspár illatszertár Széchenyi lér
7. sz.
Egy rendes 14—15 éves
leány 3 és fél éves kislány níellé
felvételikBécsi körút 4.
Házmester és egy bejárónő a délelőtti órákra
fevctelik. Vadász, Margit utca 8.
1" szoba konyhás udvari
szép lakás kiadó. Viz,
villany bent van. Vidra
u. 3 Ligeti ház.
Döme kárpitosnál egy
fii) tanonrnak felvételik
Gróf Apponyi Albert u.
21. sz
Tanulólány
felvétetik
Arany János u. 11. I. 6,
Ild/tfo/ttdH

HÁROMSZOBÁS
FÖLDSZINTES,
UTCAI LAKÁS
(fürdőszoba,
parkett,
stb.) novemberre vagy
korábban kiadó. Tisza
Lajos-kőrut 66.

Bejárónő osszu bizonyítványokkal délelőtti
órákra
Wechselnia nn
Tisza Lajos körút 31.

Két szoba bútorozva —
vagy aDélkül fürdőszobabasználatlal
lakásnak. vagy irodának albérletbe kiadó. Arany
lános u. 11. I. 4.

íróasztal,
irattárszekrény, fali irattár eladó.
Arany János u. 11.

Egy szoba konyhás lakás szeptember
15-re
kiadó. Gém utca 14. —
Felsőváros.
-1 szoba kiadó
magányos asszonynak vagy
pár családnak' 15-re. —
Valéria-tér 6.

QDfff-V€T€L
Biztosilási
kötvényemet olcsón eladnám. —<
Rudolf tér 9. Kenyérüzlet.
Egy nöi kerékpár keveset használt eladó. Református palota Güdlin
tüzhelyraktár.
Egy használt angol —<
gyermekkocsi eladó. -—>
Vajda u. 18.

jsrsssssss yQiöMftfli

Tökéletes német levelezőt. keres exportvállalat. Ajánlatok Keresztény jeligére a kiadóba
küldendők.

Szabadságomról visszatérve az
ANGOL és NÉMET
nyelv tantását megkezd
tem. Magánosoknak és
csoportoknak.
FÉNY ESNE Tisza TI.
körút 31. L em. 10. TeÜGVNöKttT
keres, lehet nő is, osztályborsjegy eladásra.
Pető Bankház Széchenyi tér 2a.

Tisztviselő család elvállal két diák fiút teljes ellátásra iskolákhoz közel.
Csongrádi
sugárul 3. Emelet.
Magányos izr. úriember a belváros területén, csinosan
berendezett lakásában, szolid
úriember személyében,
(lehet középiskolásdiák
is) lakótársat keres. —'
Mérsékelt ár jeligére
a kiadóhivatalba.
Középiskolai fiút teljes
ellátással zsidó család
felvesz. Báró
Jósika
u. 30. Grünberger.

Felelős szerkesztő:

Bártfai

László

—oO°—
Kiadásért felel:

Berey

Géza

főszerkesztő.
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt,
ügyvezető-igazgatója.
—°o°—
Szerkesztőséi:: Szeged. Aradi-ulca 8 — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14 — Kiadóhivatal:
Szeged. Aradi-utca 8 — Telefon (szerkesztősége
kiadóhivatal és nyomda): 13-06
Kiadótulajdonos:
Délmagvarország Hírlap- és Nvomdavállalat RL
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY
körlorgógépén
Szegpd. Kálvária utca 14. telefon: 10-84
Rolelős üzemvezető 4hl»l,» 1-rvAn

