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KERESZTENY POLITIKAI
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Mussolini cs Cíano tanácskozásai
franco küldöttjével
Spanyolország szervesen bekapcsolódik a fengelüpolltlkába

Nem szűnnek az Anglia elleni légitámadások
Róma, októbeí 1. Serrauo Suner spanyol belügyminiszter és kísérete, Németországból jövet, kedden délelőtt 10 órakor megérkezett Rómába, ahol az olasz és spanyol zászlókkal gazdagon
fellobogózott
Termini-pályaudvaron
Ciano gróf üdvözölte spanyol vendégeit- Róma
lakosságának üdvözlő lelkesedése közepette kísérte az olasz külügyminiszter Franco küldöttjét a Villa MadamábaSerrano Suner szállására érkezve, a Villa
Madamában mintegy tíz percig
tanácskozott
Ciano gróffal, aki azonnal a Palazzo Veneziába hajtatott.
A Püce 11 óra 10 perekür az olasz külügyminiszter jelenlétében fogadta a spanyol külügyminisztert.
A nagyfontosságú tanácskozások 12 óra 25 percig tartottak.
Egy órakor Ciano gróf villásfeggelit adott
Serrano Suner tiszteletére.
Serrano Suner az egész délutánt a Madamevillában töltötte. A miniszter tiszteletére Ciano
gróf külügyminiszter 9 órakor az Ambassadorszállóban estebédet adott. Estebéd után a spanyol miniszter és kísérete Pavolini
nevelésügyi miniszter meghívására végignézte az Altazar ostroma című filmet, amelynek nagy sikere volt-

Spanuolország nem hadviselői
áliaspontfánah tisztázása
Róma, október 1. Római politikai körökben
kiemelik azt a lelkes fogadtatást, amelyben a
.római előkelőségek és Róma város népe részesítette Serrano Sünef spanyol belügyminisztert. Római politikai körök rámutatnak arra,
liogy a Cavdillo Serrano Sunernél nem is találhatott volna, megfelelőbb kiküldöttet. Azok
a megbeszélések, amelyeket Serrano SuneP a
berlini tárgyalások után folytat majd a Düceval és Ciano gróffal, Spanyolország nem hadvisrlö álláspontjával: tisztázására vezetnek.
Romai politikai körökben nagy fontosságot
'tulajdonítanak ezeknek a. megbeszéléseknek, de
nem közölnek, arról semmit, hogy a megbeszélések a spanyol nem hadviselő álláspont tisztázásán tul is terjednek majd.
Megállapítják,
hogy az ellenfelek m á r annak elhitetcsével
mesterkednek, hogy Olaszország erős nyomást
gyakoTol Spanyolországra abból a célból, hogy
Spanyolország adja fel nem. hadviselő álláspontját és vegyen reszt az Anglia elleni háborúban.
Illetékes római körökben határozottan kijelentették, hogy ilyen irányú nyomás nem történt és ezt csak a brit hírverés találta ki azerf,
hogy ezután világgá, kürtölje a tengelyhatalmak diplomáciai vereségéi cs London diplomáciai győzelmei.

Denemavalhozási mozgalom
az EgiiesiW-Ailamohban
Róma, október 1. A Giornale (Tllalia newyorki jelentése szerint az Egyesült-Államokban erősödik, az a. mozgalom, amelynek 'célja
Amerikát távoltartani
a beavatkozástól.
A
mozgalomnak erős lökést adott az olasz-ncmcljapán szövetségi szerződés létrejötte. Az Utóbbi
napokban- bizottság alakult, amely az egész
országban nagyszabású tevékenységbe fog a
háborúba való beavatkozás ellen. A bizottságban két tábornok is helyet foglal cs tagja a bizottságunk Henry Ford is. A bizottság működése célján 1 a következőket tűzte ki:"
1. "Az Egyesült-Államok minden
energiáját
ti védelemre összrpontnsitani.
f. Amerikát trívnltartani a kiilső háborútól.
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3. Angliának
szóló segítséget a „fizess ós
vidd" elvére korlátozni.

X Szovjet szerepe
Anglia megsemmisítésében
Róma, október 1. A Popölo dfItália az olasznémet-japán hármas szövetségi szerződéssel
foglalkozva, azt írja, hogy a három szövetséges
nagyhatalomnak
eltökélt szándéka
Afrikából

XVI. ÉvfolRfom 224 szám
és 'Ázsiából kiűzni az angolokat. Ebben a. törekvésben a három nagyhatalmon kívül szerepet. vállalhat a Szovjet is a saját, életterében.
Eltökélt szándéka a bárom szövetséges hatalomnak, hogy ha Anglia csökönyösnck mutatkoznék. az egész angol birodalmat összetörni
és Anglia uralmát az angol szigetekre és a kanadai függvényre visszaszorítani. A szövetséges hatalmak, fegyverrel támadnak meg minden olyan hatalmat, amely
Anglia
oldatán
akarna a háborúiba beleavatkozni.
A hármas szövetség csak annyiban vonatkozik Nagybritannián kívül az Egyesült-Államokra ig, amennyiben Amerikában van olyan
áramlat és ezt az áramlatot a jelen pillanatban
maga a kormány cs bizonyos plutokrata körök
képviselik, amely a háborúba akarja sodorni
az Egyesült-Államokat. Ha ennek az áramlat,
nak ez sikerül, a tengelyhatalmak és szövetségeseik a világ minden részében és az összes tengereken minden rendelkezésükre álló eszközzel
hadat fognak viselni. Nagybritanniá új szövetségese ellen.

Egymás! követő légitámadások Anglia ellen
Berlin, október 1. A Német Távirati Iroda jelenti: Német hajcirajok kedden hajnaltól kezdve
egymást követő támadásokat hajtanak végre Anglia ellen. Angol terület felett még mindig folynak légicsaták. Az eddig beérkezett jelentések szerint a németek lelőttek 12 angol gépet, ezek köziil
hat Spitfire- és hat Hurricane-mintáju. Mindegyik
német gép visszatért.
Egy német harciraj kedden délelőtt 30 méterre
ereszkedett le Skócia nyugati partján fekvő egyik
repülőtér fölé és sikeres támadást hajtott végre.
Megfigyelték, hogy a csarnokokban nagy tiizek
keletkeztek és a futómezőnyt találatok érték.

Ezenkívül géppuskatűzzel szétromboltak
földön levő gépet.

néhány

London leié
Berlin, október 1. A" Német Távirati Iroda
jelenti: A keddi nap folyamán nagyobb csoport,
német repülőgép átrepülte az angol csatorna,
partvidékét, miután már előbb, egészen kdra
reggeltől kezdve többször London felé repüllek
más gépek. A német bombázókat számos vadászrepülőgép kísérte. A repülők nagy része
London felé repült. Több kisebb csoport más
irányba vette úlját.

Teleki miniszterelnök ismertette
a Kormaim erdélyi programját,
milaíKozolf az amnesztiarc!? deleiről, a 3400-as rendeld felfüggesztéséről és őeielenfefíe a szegedi Horthy
Hlhlös egyetem megszervezését
Budapest, október 2. A Magyar Élet Pártja
kedd este tartotta a nyári vakáció ulán clsö pártértekezletét, amely iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg.
Az értekezlcti teremben a kormány tagjainak

nek nemzetiszínű szallaggal diszitett fényképét.
Báró Vay László országos elnök 7 óra után
nyitotta neg a pártértckezlclct, amelynek résztvevői hosszantartó meleg ünneplésben részesítették a terembe lépő miniszterelnököt. Báró Vay
László országos elnök megnyitóbeszédében a keleti és erdélyi országrészek visszatéréséről szólt,
majd azokról emlékezett meg, akiknek vezetése
alatt a hazatérés megtörtént.
Főméltóságu urunk húszéves országlása
alatt — mondotta _ bölcs előrelátással, atyai gondoskodással vezette ezt a nemzetet. Szerelőt és
hála veszi körül ezért a főméltóságu urunkat és
imáinkban arra kérjük a Mindenhatót, tartsa meg
nekünk hosszú éveken át,,hogy vágyaink teljes eléréséhez vezethessen bennünket.
Az értekezlet résztvevői helyükről felállva,
igen hosszú ideig tartó, meleg ünnepléssel fejezték
ki hódolatukat a kormányzó iránt.
— Meg kell emlékeznünk — folytatta az elnök
— a magyar nemzet büszkeségéről, a magvar
honvédekről. Büszkék vagyunk rájuk, mert az őrtállásuk nélkül ma nem ünnepelhetnénk. (Éljenzés
és taps.)
— Mindannyiunk szive hálával telt el és szavakkal nem mondhatunk elcg köszönetet pártelnökünknek, Teleki Pál gróf miniszterelnök urnák.
Meg Leli emlekeznunk Cc.ákv István gróf külücv-

miniszter úrról, akinek nevét a nemzet szeretettel
és rajongással emlegeti.
Ezután igen nagy érdeklődés közfcpctte Telek i Pál gróf miniszterelnök emelkedett szólásra
hogy beszámoljon a keleti és erdélyi országrészek
visszatérésének momentumairól cs más időszerű
kérdésekről.
Foglalkozott a bécsi döntés előzményeivel, méltatta a döntés jelentőségét, majd a legnagyobb elismeréssel szólott a magyar nemzeti hadsereg
Szerepéről és jelentőségéről.
— A bécsi döntés történelmi beállításával —
mondotta — ezúttal nem kívánok foglalkozni, mert
hiszen szerdai képviselőházi beszédemben szólok
erről. Egyet mondhatok: amit Németország és
Olaszország eldöntött, az részükről jól álgondalt
Volt, Amennyiben hozzájárullak ahhoz, hogy a
döntésig eljutottunk. Azt mondhatnám, a mi részünkről is jól megfontoltuk a dolgokat. Akármennyire nehéz volt is erre az útra lépni, meggyőződésem most utólag is az, hogy helyes volt.
Azt is mondhatom, hogy nem adtunk fel semmit
ebben az időben sem állami függetlenségünkből,
sem szabad akaratunk gyakorlásából, mert egy
döntésbe belemenni, azt vállalni és megnyugodni,
ezt minden független állani megteheti és nern adtunk fel semmit a nemzet immanens értékéiből
sem. A közeli dolgok felelősségét érezve, a nemzet messze távolba néző történelmi felelősségérzetével próbáltuk lelkiismeretünk szerint azt a
nehéz és nagv ügyét, a nemzetnek ezt a nagy és
nehéz történelmi problémáját e pillanatban ugv
megoldani, ahogyan lehetséges volt. Természetesen
mély fájdalom tölt el bennünket az odaát maradt
magyarokért. Én mondhatom, hogv saját szemeIvemre vonatkozólag, nem is kivántsm a kózőröm

valamlnf az egyetemes érdekel í».
— A visszacsatolt országrész képviselőivel letárgyaljuk az első törvényjavaslatot, a kolozsvári
egyetemi törvényjavaslatot, illetőleg általánosan
az egyetemi törvényjavaslatot, mert a kolozsvári
Ferenc József-tudományegyetem hazatérése és újjászervezése a többi egyetemre is bizonyos kihatással lesz. Megnyugtathatom Debrecen, Pécs és
Szeged képviselőit, elsősorban, mint egyetemi fanárokat, hogy ha ezek az egyetemek bizonyos mértékben kisebbednek, vagy csonkulni is fognak, komolyságukban növekedni fognak, mert az olyan
egyetem, amelynek minden karán tul kevés a pro.
fesszor és tul kevés a tanszék, ez csak egyszer
teljes egy évben, akkor, amikor a rektor és a négy
dékán megjelenik ornátusban az asztalnál, hogy
megnyissák az egyetemet, de csonka az egész évben, mert minden karán hiányzik tanszék. Ha
azonban egyes városok egyetemeiből egy kar elvonul és a többi kart jobban kiépítjük, akkor aZ
ilyen egyetemek tulajdonképpen tökéletesebb egyetemekké válnak és bizonyos, hogv azokban a vonatkozásokban, amelyekben tovább dolgoznak és <
tanítanak, értékesebb embereket nevelnek és elvégre mégis ez az egyetem feladata.
A Triniszterelnök beszédét a pártértekezlet
hosszantartó, lelkes tapssal fogadta.
H ó m a n Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter a Ferenc .Tózsef-tudományegvetem újjászervezéséről és a Horthy Miklós-egyetem felálli- <
tásáról szóló törvényjavaslatot ismertette.
A törvénvjavaslntot a pártértekezlet egyhangú
lelkesedéssel elfogadta.
Az értekezlet után a párt tagjai a Pannóniaszállóban közös vacsorán vettek részt. A vacsorán felszólalás nem történt
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részese lenni. Csak azután, az erdélyi föld és az
erdélyi felszabadult örömujjongó nép meglátása
volt az, amely visszahozta belém az örömet és életkedvet és még hozzátehetem, annak a munkának
meglátása is, amit ott végezni lehet és végezni
kell; A munka egyrészt az ott levő magyarokéri,
másrészt a népek megbékéléséért.
— Végigjártam Erdélyben azt hiszem, harminc
helyet és igy beszámolhatok a látottakról.
— Azt nondhatom, hogy a magyar állam bevonulása, a magyar állami szervek munkájának kendete a legnagyobb elismerést, megnvúgvást és
örömöt és bizalmat keltette. Teherautóink, ameIvck a csapatok után élelmet vittek, üresen jöttek
visszafelé, a román hadsereg katonáit, akik hazájukba akartak visszatérni, nemzetiségi válogatás
nélkül felvették és vagv haza, vagy legalább 50,
60, 80 kilométerre vitték őket. Ez igen nagy benyomást tett. De nagy benyomást tett a fegyelem
és az is, bogy a hadsereg mindent vásárolt és
nem ugv vitte el. Óriási henvomást fett a hadsereg
ereje, felkészültsége. Mondhatom, hogy a MAV kitűnően működött, a posta is kitűnően, ami pedig
» katonai közigazgatást illeti, igen jé, helyenként
egyenesen kitűnő. A teljesítmény — mondhatjuk
— messte felette áll az előbbi bevonulásoknak.
Első munkánk" a katonai közigazgatás és
P gazdasági élet pillanatnyi munkája
volt.
Nem találtam mindenütt olyan fossz állapotöliat. mint ahogy vártam ás a termésben sem
találtunk olyan rosszat — nagyon sok helyen,
égaz, m'ég rosszabbat. —. mint amit vártunk.
— A m i a közlekedést illeti, utolsó utam után
.1 kereskedőim ügyi minisztérium 48 óra alatt
berendezte a repülőjáratot. Gondöskodnl fogunk előszőj a Székely földnek a forgalomba
roló bekapcsolásáról.
Kidolgoztuk a. szélesvágány ú vasút tervét, amely az egész Székelyföldet a legjobban kapcsolja bele a forgalomba.
Általában az egész vonalon völtak és vannak"
Pillanatnyi és távolabbi állandó feladatokEnnek a szélesvágányú vasútnak megépítése
például hosszabb lélegzetű és állandóbb jellegű
Feladat, viszont pillanatnyi feladatokat is meg
kellett "oldani. Ennek következtében hozzáfogtunk a keskeny vágány ú vasútnak Marosvásárhelytől Tekén át észak felé való kiépítéséhez,
amelyből 16 kilométer hiányzik és így Marosvásárhelyt is bekapcsőljuk Székel vudvarhelyig. Jgy legalább lesz vasuft összeköttetés.
— Vannak hnsszűlélegzetű feladataink is.
így például az iskolaügy. Elhatároztuk a kultuszminiszter úrral, bogy az iskolák október
Iz an megnyitnak. Célunk az volt. hogy a tanulók kárt ne szenvedjenek.
~ \ történelmi egyházakon kívül az erdélyi
gazdásági intézmények voltak azok, amelyek a
magyarság fenntartása érdekében ebben a 25
évben a legtöbbet tették. Összeírtam az erdélvi
gazdasági élet vezetőit és őket egy tanács fö'rmánaban foglaltam össze. Ugyanígy jogi bizottságot is létesítettem. Végül egy földreform
tanulmányozó, a 'román földreform következményeit tanulmányozó
bizottságot
is fogok
összeállítani.
— Ezek azök, amiket Erdélyre nézve akartam elmondani. Sokkal többet is mondhatnék,
de azt hiszem, hogy ezzel körülbelül jellemeztem a helyzetet. Nagyon sok nehéz problémánk lesz. A tél rendkívül nehéz lesz, de igyekeztünk mindent megtenni, amit lehetett.

vadász cipfik
házi cipók
nagy választékban
nem tették lehetővé a végrehajtást anélkül, hogy
gyengeségnek, vagy egy bizonyos események által
kiváltottnak ne magyarázzák. "Miután egy ideig
.parlamenti csend — mondhatjuk — politikai csend
volt, végrehajthattam Vállalja érte a konnáüy,
de elsősorban magam is a teljes felelősséget a
nemzettel szemben. Elég erősnek érzem magamat
arra, hogy ezt nyngodtan vállalhassam. Fontos,
hogy ezt a körülményt a nemzet is tudomásul vegye. Még rendkívül nagy feladatokat látok magnnk
előtt és magam előtt is, amelyeket ugy érzem, nekem kell elvégeznem.
— Vannak azonban más feladatok is: az ország
reorganizációjának feladata.
— Beszélnek alkotmányreformről. Az úgynevezett alkotmányreform nem jelenti azt, hogy mindent felforgatunk és csinálunk valami egészen
mást, amit ma találunk ki, hanem jelenti azt, hogy
megsokasodván az állami élet feladatai és az állami életben résztvevők száma is, lassanként megjött a szakértelem és a hozzáértés is. Az érdekképviseletek is, amint fejlődnek lassan, jobban látják
meg a maguk és vele szemben az állam érdekeit,
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(A Délmagyarofsedg munkatársától)
R fanagykereskedői kérvények benyújtását és a
kiskereskedők jelentkezését lezárták 13 nagykereskedő adta be kérvényét az I . fokú iparhatósághoz. ahonnan a Kereskedelmi és Iparkamara véleményezése ntán a miniszterhez kerül. aki kijelöli a szegedi fanagykefeskedóket.
Előreláthatólag mintegy 7 nagykereskedő kapja meg az árusítási jogot. A I I . fokú iparhatóságnál 91 kiskereskedő jelentkezett, mindnyájan bemutatták iparigazolványukat. A jelentkezettek közül a polgármester jelöli ki a kiskereskedőket, akik a jövőben majd fát árusít-

I

jogosult

kereskedők

felől

Is

Kainak Szegeden. Körülbelül fin kiskereskedő
kijelölésére van kilátás': Szegeden tehát közel
70 kereskedőnek lesz meg a fadrusltdsi engedélye. A kijelölés úgy a minisztériumban, mint
a polgármesternél napokon belül megtörténik.
A petróleumfronton hasonló a helyzet A
petróleum árusítására vonatkozólag is kérvényt kell beadni, illetve jelentkezni kell. Az
élv az, bogy aki cukrot árusíthat, az petróleummal is kereskedhet. Az erre vonatkozó miniszteri és oolgármesteri döntés is a napokban várható.
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Tizenhatezer h o l d a t p a r c e l l á z n a k
a Poiiavicini hithlzomannbOi

(A Délmagyar ország munkatársától)
Vitéz szédos Algyő községet. Az allamtitkar repuloBonczos Miklós államtitkár, árvízvédelmi kor- ' gépen érkezett Algyőre. I t t vitéz Szendrey
mánybiztos, aki mint jelentettük, résztvett a László főispánnal megszemlelte az arviz altat
tápéi templomszentelésen, ezt az alkalmat fel- rombadöntött házak építkezési munkálatait. A
használta arra is, hóg-y meglátogassa a szóin- község vezetői felhívták az államtitkár figyelj m é t arra, hogy három új ház építésére és harmincnégy ház renoválására van szükség. Az
államtitkár kijelentette, hogy az erre szükséges
pénzt biztosítja.
.....
A kultúrházban a főispán és az államtitkai
meghallgatták az algyőiek kívánságát és panaszait. A főispán kilátásba helyezte, hogy biz— Erdély visszatérésével kapcsolatosan a főtosítja a község szén., fa- és petróleumszükmeltósagu nr amnesztiát adott. Tudom, bo"y ez
ségletét.
,
.
az amnesztia feltűnt, némelyek aggályosnak látBejelentette a főispán, hogy
PallaviCmi.
tak. Szeretnem mindjárt hozzáfűzni azt is, sokan
Alfonz őrgróf bitbizományi birtokából I6.001,
még aggályosabbnak látták a/.t, hogy azt a bizokatasztrális holdat földreform céljaira átenged.
nyos 3400-as rendeletet a belügyminiszter nr lelfüggesztztfe. Szeretném e tekintetben a t. párférfeGrüner Géza 280 holdas birtoka szintén par.
kezletet megnyugtatni. Ez az amnesztia mondhatcellázásra kerül.
nám, miniszterelnöki program volt már aznap
amikor a miniszterelnökséget vállaltam. Ezt sokan
Eltávolitoífak ké! magyar vasutast
tudjak azok közül is, akik érdekeltek. A 3400-as
rendeletet pedig mindenkor egészen felesleges doa románok
lognak tekintettem, mert nem ilyen rendőri — hozBudapest, október 1. Zilahi László és HitS
zá végrehajthatatlan — rendőri intézkedéseken
Béla ó-királyságban szolgálatot teljesítő mamúlik az állam ereje. Az állam ereje és a kormány
gvar vasutasokat szeptember 17-én lakásukból
ereje akkor immanens, amikor rgvenes, tisztességes és tiszta politikát rojyfaí. (Élénk helyeslés.)
karhatalommal kitették, családjukat és bútoraikat egy vagonban helyezték el és azokat
__ Ilogy csak most került a sor e két dolog telLőkösházára^irányították.
jesitéséro, annak az az oka, hogy közben olyan
események, vagy cselekedetek történtek, amelyek

Az u| oszfólysorsjegyeh az
I. húzásra már

kaphat

óh

PETŐ ERNŐ

fiszi es'ékre

M a g y a r teáit

a Vénusz Drogériából
Ize, zamata kilűnő. — Kiscsomag 7 és 10 fUL,
nagy 14, 20 és 40 fül.
Mikszáth Kálmán-utca 5,

Internálások Román ákan

íőárusilónál
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Bukarestből jelentik: A kényszerlakHelyfö
utalt egyének névsorát közölte a román belügyminisztérium. A közlés szerint több volt
magasrangú politikust és katonát
internáltak.
Az' internáltak között van Tatares&i volt_ miniszterelnök és Sidorovici
volt országőrparancsnoh.

Megnyílt Szeged legszebb és legnagyobb üzlete!
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g y é r d e m ü közönséget, hogy a Széchenyi-tér 2/a szám alatt a régi jó hírnévnek örvendő üzletemet
t v e
és világvárosiasan berendezve megnyitottam és a legtökéletesebb, legjobb minőségű árukkal annyira felszereltem, hogy a legkényesebb igényeket is a legnagyobb megelégedésre ki tudom
elégíteni. Kül- és belföldi parfümériák, pipere és háztartási cikkek, valamint fotó és borotválkozási
eszközök dus választékát tudom ajánlani a legnagyobb szakértelem mellett.

Bármimen s/^psrf^htfíah^oz, ősz hm, szemüHiüK
hniiiszfioz. K^más feiliftrftHüflz, K*z- ** *rcüör
f
ilnomiiásáho , szeolö, máiioii eliamiiásálioz való clhheun a ie»tOHeieif.sehheK.

Díjtalan

Uoxm

etika

i tanácsadás!

Szolid

u j cim és főüziet:

Széchenyi-tér 2/a.

Halász Pál dr. lett a belvárosi
plébános

Az u j belvárosi plébánost igen nagy tisztelet és szeretet vesz körül városszerte. Eddigi
munkásságának helyén rajongva szeretik hívei. akiknek nemcsak lelkipásztora, hanem barátja, testvére volt. Halász Pál alsóvárosi lisztes iparoscsaládból származik. Tanulmányait
a szegedi piaristáknál, majd a budapesti hittudományi főiskolán végezte. Doktori okleve-

lének megszerzése után S h ' v o y Lajos püspök
káplánja lett a Regnum Marianumban. Tizennyolc évig működött Budapesten ebben a
minőségben, mig azután G l a t t f e l d e r Gyula dr. meg^'ésfőpásztor hívására hazajött Szegedre. Páratlan agilitással kezdett a móravárosi egyházközség megszervezéséhez s fáradhatatlan munkássága csakhamar létrehozta a
móravárosi templomot és a móravárosi katolikus népházat. Az építkezéseknek mintegy 150
ezer pengőt kitevő összegét az utolsó fillérig ó
hozta össze. Az Actio Calholicának egyházmegyei igazgatója, munkássága azonban túlnőtt
az egyházmegye keretein. A város társadalmi
életében is élénk részt vett mindenkor,
sőt
irodalmi munkássága is közmegbecsülést és
tiszteletet szerzett személyének.
H a l á s z Pál dr. belvárosi plébánost nagyszámban keresték fel hivei kedden délután a
móravárosi plébánián és elhalmozták őszinte
gratulációkkal.

ricő Kell kezdeni az előkészületeket
szabadtéri tatékok megrendezésére
Kolozsvárott már ineghezdtéh az előkészületeket
(A Délinagyarország munkatársától) Háborús viszonyok között él Európa, de bármilyen
időket élünk is, a művészet nem maradhat néma. Ez a létei fokozott mértékben érvényes a
szegedi szabadtéri játékok tekiutelében is. Nem
sejthetjük mit hoz a jövő, nem tudhatjuk,
hogy ami ma szinte lehetetlennek tűnik a történelem viharában, az holnap talán m á r megvalósíthatóvá válik. Ezt a meggondolást kell
magáévá tenni a város vezetőségének akkor,
amikor m á r most megteszi a szükséges lépéseket a jövőcvi szabadtéri játékok ügyében

Ujabb területekkel bővült Magyarország s ezek
az ujabb területek csak ugy tudnak belekapcsolódni az anyaország gazdasági cs kulturális
életébe, ha az anyaország példát mutat. Ilyen
példamutatás kulturális cs művészi vonatkozásban a szegedi szabadtéri játék. Meg kell
szervezni már most, meg kell ismertetni
a
visszatért Erdéllyel Szegedet annál is inkább
mert Kolozsvár m á r elő is készült arra, hogy
a jövő nyáron szabadtéri játékokat rendez.

Belvárosi Mozi

Nézőtér kellemesen fiitve!
Ma a 2 millió dolláros világfilm!

szerdán és csütörtökön utoljára

Igen

vagy

nem?

c. leguiabb magyar világtilm.

5, 7, és 9 órakor

„

DUDÁS SÁNDOR

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérem!

(A' Délmagyarország munkatársától) P á l f y
'József dr polgármester elnökletével
kedden
délben ülést tartott a kegyúri bizottság. Az
ülés egyetlen tárgya a R a s k ó Sándor prelátus nyugdíjazásával
megüresedett belvárosi
plébánosi állás betöltése volt. A szabályszerűen
meghirdetett pályázatra ketten jelentették be
részvételüket: H a l á s z Pál dr. móravárosi
plébános és I l e n n y Ferenc rókusi plébános.
A kegyúri bizottság a leadott 21 szavazatból
egy szavazattöbbséggel 11:10 arányban Halász
Pál dr.-t választolta meg belvárosi plébánosnak.

f

árak!

KORZOBAN

stanlev, a riosrM M v a
II legsötétebb Afrikában
SPENLER TRACY, NANCY KELLY
főszereplésével.

Szeged város vezetősége igcrelct telt arra, hogy
a jövőévben ismét házikezelésben rendezi meg
a szabadtéri jáickokat s ezzel kapcsolatban lehetetlen észre nem venni, hogy a városnak az
u j helyzetben nemcsak erkölcsi, hanem igeit
nagy anyagi haszna is származna a szabadtérj játékok megrendezéséből. E l ő kell mór
most készíteni a jövőévi programot s a tervek'
kidolgozásával meg kell bizni P á l f y György
kullurlanácsnokiot és S z a b ó Géza dr. tanácsnokot, aki régi ismerője a szabadtéri játékok!
környező államokban is Szeged
művészi álmait, amelyek nem
süllyedhetnek
el a kor homlyában és közönyében. Sürgős
minden tennivaló ebben az ügyben, mert a
múlt tapasztalata megmutatta, liogv egv percnyi késedelem is anyagi katasztrófát okozhat,
ezért tehát a város nem halogathatai tovább
ezt a kérdést. A' nemes törekvések hívőkre találnak s nem kell tartani attól, hogy kövesért
lesznek, akik látják a Dóm-téren újra felgyúló'
fényeket.

Híevnettfk
Dreuer ét'tfri nissnöhoí
Győr. öktóbej 1. Kedden temették el fényes
gvászpompával Bfeyer István győri püspököt
Délelőtt fél 19 órakor érkezett m w a templom
szentélyébe Serédi .Tusztinián biboros-hercegprímás. Itt már elhelyezkedett fekete egvhází
ruhában Glattfelder Gyula' dr. csanádi, Grász
József szombathelyi, Czapik Gyula veszprémi
és Madarász Istvá n kassai püspök. A • véletlen
érdekes találkozása volt, liogv h gyáijnüsőfi
ponti fit áló hercegprímás c f G l a l t f e l d é r Gyula!
csanádi püspök szentelték fel annakidején az
elhunyt fő pásztort. Az előkelőségek között ott
volt a kormány részéről Padocsay László igazsúgügyminisztei* és Anaelö Rótta pápai
uneius és még sokan mások. Serédi Jus'ttimán
biboros-her'cogprimás fényes pap? segédjeitől!
a főoltárnál ünnepi gyászmisét mutatott x>e. a
templom kórusa pedig a Nagy IvMuiepy t a lta
elő. A Primási rekviem végeztével' a fÓ'Wtpoknak kijáró ötös abszoluCiót Glattfelder. Ö r ü l a,
G-rősz József. Madarász István ésQzapik Gyula megyéspüspök, utolsónak ftedfb •.% szertartást végző biboros-hercegprimás ádtn.^ Mielőtt
a kriptában örök nyugalomra helyeztél? völca
a győri püspököt, a hercegprímás ismét beszenteUo a koporsók A győri székoskáptalartnak fée?.v í itr.viratot küldött X I I . I'ias pápa'
/•s M;i gv n *o v'1 zá g kormán vzó in.
U j filmprimadonna! U j lémal

Mária két éiszakáia

S Z I L A G Y I SZABÓ ESZTER
a legszebb élmény, a legnagyobb filmsiker!
S Z É C H E N Y I MOZI
5, 7, 9

flz ősszel megkezdik a Horlhy-város építését
A tábla döntését várták a telekárak megállapítása ügyében
(A DélmagyafoYszdg munkatársitól)
Amint
Ismeretes, a közgyűlés Horthy Miklós országlásának húszéves jubileuma alkalmából elhatározta, hogy olyan emléket állít a húszéves
országlás szellemiségének megőrzésére, amely
méltóképpen juttatja kifejezésre ennek a városnak hódolatát. Erre legalkalmasabbnak egy
Horthy Miklós kormányzó nevéről elnevezett
ú j városrész fölépítése látszott A közgyűlés
annakidején 100.000 pengőt szavazott meg az
építkezésre, az idei költségvetésbe 40.000 pengőt vettek fel erre a célra, a jövő évre pedig
45-000 pengőt állítottak be. Ilyen módon tehát
1S5-000 pengővel biztosítva van az építési költségek fedezete, úgy, hogy az építkezést
akár
azonnal megkezdheti a város. Az építkezések
megkezdését eddig nagyrészt az akadályozta
meg, hogy nem lehetett, elintézni végleges formában a felépítendő Hórthy-város telekügyét.
'Az ú j telepet Felsővároson építik fel a Polldk
Sámuel birtokában lévő földön mintegy négy
holdnyi területen. A kisajátítási eljárás körül
keletkeztek biznnvon bonyodalmak: Polldk Sá-

muel Ugyanis megfellebbezte a miniszter által
megállapított telekárat. Ebben az ügyben most
hoznak majd döntést a táblán s amint a döntés
lehetővé teszi, azonnal megkezdik az építkezést. Tíz ikerházat építenek föl, mindegyikében
két lakás lesz két sokgyermekes család számára. Minden lakásban két szoba, kamra, előszoba, konyha, egy melléképületben pedig mosókonyha, kamra és ólak lesznek. A terveket
Királyi Oszwald tb. műszaki tanácsos készítette el. Egyelőre húsz család
kap elhelyezést
ezekben az ú j házakban, a jövőben azonban
további építkezések várhatók. A Horthy-telep
közepén Horthy Miklós kormányzó
márványszobrát helyezik el. Minden ház fölépítését
egyenként más és más váltakozóra bízza a
város, hogy ezzel ne csak egy vállalkozót juttasson munkához, hanem az egész szegedi építőipart keresethez juttassa
Az építkezéseket
még az ősz folyamán megkezdik, hogy a tél
előtt beköltözhessenek a Horthy-város
új,
nagycsaládú, szegcnysofsú lakói.

H D K U S Z I I S ARADI"UT(A
T V Ü N 5.kárpitos
mindennemű kárpitosmunkát vállal

(Dé'magyarországgal

szemben)

Párnázott b ú t o r o k á l l a n d ó a n r a k t á r o n !
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HATVANÉVES
.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
Hogyan ajántotta fel 1880 április 27-én Somogyi Károly esztergomi kanonok
43000 kötetnyi könyvtárát a városnak, amelyet azelőtt soha nem is látott
„Szeged Széchenyi Ferencet*
Oly keveset tud a város róla és oly sok,
amit tőle kapott . . .
„... 1880. április 27-én járt Szegeden életében először Somogyi Károly esztergomi kanonok s ittléte első napján felajánlotta 43.000 kötetnyi, akkor körülbelül félmillió forintra becsült könyvtárát az idegen városnak, amelyet
soha sem látott s amely addig nyilván sohase
hallotta a Somogyi Károly nevet."
Móra FerenS, Szeged és a magyarság nagy
írója — a szegedi Somogyi-könyvtár egykori
igazgatója — közli ezt velünk. Somogyi
Károlyról 1923-ban kiadott remek tanulmányában,
nmely Szeged nagy kulturjótevőjének az emlékezetét kívánta az ólombetűk lelkében megörökíteni.
És most — bntvan esztendő ütán! — ugyanazok a kérdések néznek velünk szembe, mint
amelyek a negyven éves fordulón a ragyogó
tollú emlékírót foglalkoztatták. K i volt gondolkozásában, eszmei világában, a lelkében és
egész szellemi arculatában ez a nagy magyar
katolikus főpap, hogy ezt az „álomcselekedetet" véghez vitte — kérdezzük mi is Móra Ferenccel együtt —, életének e nagy kincsét
miért adta a neki teljesen Idegen városnak cs
tudta-e a város. Szeged, hogy mit kapott? . . .
Az első kérdésre Móra Ferenc is Csak az
égiektől kaphatott választ, mert Somogyi Károly lelki képének a megmintázásához — mint
írta — igen kevés volt ,,a tárgyi, fogódzója."
Az életrajzi adatok tekintetében Szinnyey
József örökbecsű műve adja a világosságot, de
perszo Csak évszámokról és életállomásokról,
amelyekből alig lehetett volna ezt a nagy lelket láthatóvá tenni, de Móra Ferenc szíve és
ragyogó szelleme erre ls képes volt.
A második kérdésre maga Somogyi Károly
felel meg nekünk is, a harmadikra pedig rávilágítanak az egykorú szegedi lapok tudósítói,
akik között Btt volt a régi szegedi világ koronázatlan írófejedelme, a „nagy palóc", Mikszáth
K á l m á n is.
*
Vastagh György festményéről k é t tekint,ele
derülten, tisztán, reménytadón sugárzik. Arcának átszellemült finomsága a mély lelki életet
sejteti, fehér homloka a szellemi elmélyülés
hajszálvókony redőit őrzi s az ajka halk, eltűnő, befelé hulló mosolyában is. mintha a lélek
virágai rejtőznének. Egész lényét roppant egyszerűség és szelídség önti el, Móra ..álomernhemek" nevezi, talán nemcsak azért, mert
• könyvek és virágok közt folyt le életének szelíd patakja", hanem mert egész lényében van
valami álomszerűség, virágszerűség, lehelletfinomság. végtelen tisztaság, amely
nagyon
>lv61aszthatta őt a környező világtól.

,,Szeretném idézni ezt a sokrétű, ellentmondásokban gazdag és mégis harmóniás lelket" —
tűnődik Móra — és itt sóhajt fel, nogy „kevés
a tárgyi fogódzója." „Életének nem volt biografusa — úgymond — s ami adatot találtam,
abban semmi sincs, ami a rendkívüli embert
cteztetné. Itt-ott egy determináns, amely megszabja élete irányát."
Somogyi Károly 1811. április 1-én született
Tiszaföldváron. Édesapja Somogyi
Csizmazia
Károly, protestáns nemesi család sarja, ügyvéd és uradalmi tiszt volt — adataink szerint
a^Podmaniözky bárók birtokán —. nagyműveltségű, sokkönyvü ember, aki történelmi tanulmányokkal is foglalkozott Anyja
Kelemen
Borbála, az első magyar színigazgatónak: Kelemen Lászlónak a testvérhúga. Somogyi Károly 9 éves korában atyjával együtt katholizált Az apa azt akarta, hogy a fiú egy hiten
legyen leánytestvéreivel. A pesti piarista gimnáziumban tanulmányait
végezve, 1827-ben
Esztergomban főegyházmegyei pap. 1830-ban
kiváló része volt a növendék-papság gyakorlóiskolájának a megalapításában- 1834-ben szentelték pappá, akkor káplán lett Udvardon,
majd nevelő Gyöngyösön. 1838-ban Sárospatakra helyezték segédlelkésznek. 1841-ben az
esztergomi presbitérium tanórának és tanulmányi nevelőjének nevezték ki. 1843-tól 48-ig a
Religio-t és Nevelós-t szerkeszti. 1847-ben az
egyetem hittudományi kara tbeológiai oklevéllel tiszteli meg. Ugyanezen évben megszerzi a
váci nyomdát és megindítja a Kath. Iskolai
Lapok ö. folyóiratot 1850-ben primási levél- és
könyvtárnok Esztergomban. 1851-től a Szent
István-Társulat — akkor még .dó és olcsó
könyvkiadó társulat" — aligazgatója, később
igazgatója. 1858. december 15-én a Tudományos
Akadémia^ levelező tagjává választja. 1861-ben
— közóhajra — a Szent István-Társulat alelnöke lesz, 1868-ig. 1865-ben esztergomi kanonok,
1867-ben oldalkanonoknak hívja meg Simor
János hercegprímás, amely méltóságáról 1869ben szembaja miatt lemond. 1881-ben a Lipótrend lovagja és ugyanazon évben főegyházmegyei esperes lett.
Irodalmi mür>Vássága rendkívül sokirányú.
Az említett lapokon kívül szerkesztette még az
Egyházi Literaturiai Lap ot 1856—59-ben. a
Családi Lap ot 1849. elején és 1856-tól 1859 végéig. Egyházi, filozófiai, nevelésügyi cikkei e
lapokban jelentek meg. „A tőrvények
iránti
engedelmességről. Különös tekintettel korunkra" a munkáját 1841-ben a Horváth-d<"al iutnlmazták. Akadémiai székfoglaló beczér1e ,A
bölcsészet lényege s feladatáról"
c. tanulmánya volt. Németből lefordította Schmidt Kristóf „Piros tojások" e. gyermekmunkáját., fran.
ciából Meianan atyától „Rcnan müve s a német

FERENC JÓZSEF
keserűvíz

itészet" a. művét. Szerkesztette „A magyar korona országaihoz tartozó róm. kath. papság
Egyetemes Névtór-át. Kiadta I. Ferenc József
és Erzsébet királyné
egybekelése alkalmából
— Szinnyey József szavaival — a páratlan fényű „Erzsébet Album"-ot. Munkatársa volt az
„Egyetemes Magyar Encyklopaediá"-nak is, da
az itt felsorolt bibliográfiánk távolról sem
teljes.
i
Gazdag irodalmi munkásságán, fejedelmi
szellemi könyvtári adományán kívül, anyagi
erőivel is szolgálta a magyarság ügyét. A fővárosj Klotild-szeretetháznak 6000, nevelési célokra pedig 40 000 forint alapítványt tett. A!
legfénylőbb és a legnagyobb magyar szellemek
közé tartozott s nemes nagy lelke 1888. március
20-án, Esztergomban — 77 éves korában — röppent vissza az Úrhoz.
. . . Ezek Somogyi Károly életéről, munkásságáról összesűrített „adatok". Éreztetik-e a
„rendkívüli ember"-t, annyit
mindenesetre,
hogy az Anyaszentegyháznak hű, nemzetének
nagy fia, a magyar kulturának, irodalomnak,
nevelésügynek, tudománynak áldozatos munkása, aki mindenét, amivel csak a földi létben
rendelkezelt, hazájúnnk. a magyar köznek adta.
•íe
A szegedi sajtóban 1880. április 28-án jelent
meg a csodával határos hír, hogy az újraépült
városnak fejedelmi szellemi kincset ajándékozott egy nagy magyar katolikus főpap: Somogyi Károly esztergomi kanonok, ezekkel az
egyszerű szavakkal: „Szeged a
magyarság
fészke. Bár lennének millióim, mind e fészekbe raknám. Mert ami itt. van, nem változhatik
<it kakuktojássd." Szeged az öröm lázában ég
és az elragadtatott Mikszáth Kálmán, már a
méltó hála formáját keresi. „Ő is — írta —«
megérdemelne egy szobrot, vagy legalább em*
léktáblát és egy ilyen feliratot rá: „Egész életében nem látta Szegedet és mégis egész életé•
ben Szegednek ólt,"
A könyvtár egy hetven éves elet fáradságinak a műve volt és az adományozás okát maga Somogyi Károly így mondja el az adománylevél bevezető soraiban: „A romjaiból ú j
életre kelő Szegedre nagy nemzeti misszió vátj.
A város újjáépítésénél ehhez képest az országos intézkedések vezérelvét azon feladat képezi, hogy Szeged mindazon eszközökkel elláttassák, melyek birtokában fokozott tevékenységgel és erővel képes lesz misszióját betölteni.
Ezen meggyőződéstől áthatva, részemről i í
szolgálatot kívánok tenni a közművelődés és
a magyar nemzetiség ügyének és évtizedek során át gönddal, fáradságosan és nagy áldozatokkal gyűjtött könyvtáramat Szeged városának ajándékképpen öröktulajdonául felajánlom."
A város törvényhatósági bizottsága 1880.
1
április 30 i közgyűlésén a nagy; főpap emlékének örök hirdetésére a ,,Szcgc'dvárosi Könyv*
tár"-at „Somogyi-Könyvtár"-nak
nevezte el.
Vá-Arlielyi .Tulia.

flz elgázolt gyerek vigyázatlansága okozta a kisteleki halálos
autószerencsétlensége!
(A Délmagyarország
munkatársát ól) Megírtuk, hogy hétfőn délután halálos kimeneteli
szerencsétlenség történt a nemzetközi országúton Kistelek közelében. Egy szegedi magángépkocsi halálra gázolta Tóth László pusztaszeri kisfiút. A szerencsétlenség ügyében A
kecskeméti motoros gsendőrjárőrtől a késő esti
Órákban az a téves jelentés érkezett-a szegedi
ügyészségre, hogy a gépkocsit B'ttlcr Péter, a
szegedi bérautófuvarozók szövetségének elnöke
vezette. Most, mint utólag kiderült, csak a gépkocsi volt Rittler Péter tulajdona, de nem
Rittler, hanem alkalmazottja, Albert Gyula
sofőr vezette. Albert Gyula Budapest felől jött
a nemzetközi országúton. Kistelek közelében
szembe jött az autóval két megrakott társzekér,
arpely a kilátást teljesen eltakarta. _ Albert
Gyula éppen előzni akart, amikor a társzekerek mögiil hirtelen előbukkant a kerékpáron
közlekedő Tóth László. A szerencsétlen kisfiú
a szó szoros értelmében nekbajtott kerékpárjával az autó hűtőjének, amelyen a koponyája
nyomban szétloccsant. Az ügyben lefolytatott
nyomozás kétséget kizáróan megállapította,
hogy a szerencsétlenséget Tótb László elővigyázatlansága ^dézte elő s éppen ezért a gépkocsi vezetőjének a szerencsétlenség után nyomban visszaadták a csendőrök hajtási igazolványát.

AdahozzvuiK
az „Erdclyérr-ahclőra
"(A Bélmagyarország munkatársától)
A főPiéltóságTÍ asszony rádiószózata és a főispán
felhívása titán most teljes erővel megindult a
gyűjtés Szegeden az „Erdélyért" akcióra. Az
akcióra érkező' adományokat a Bélmagyarór-zág kiadóhivatala is felvesz és továbbít. Eddigi gyűjtésünk 192.01 pengő, ehhez kedden a
következő adományok futottak be kiadóhivatalunkhoz!
Szabó István (Fodor-telep, Iglói-jíl 7.)' I.— P
ci.'.v- Lábdy Ákosné
10.— »
Tiek Jenő
250 — „
Eddici gyűjtés ~
192.01 „
Összesen: 453.01 P

Körözött szélhámost fogott
a detektív
egy törvényszéki tárgyaláson
(A Délmagyafország munkatársától)
Régóta
Keresett szélhámost tett ártalmatlanná kedder.
a szegedi rendőrség. A detektívtestület egyik
tagja kedden délelőtt tanuként jelent meg a
törvényszék Bókay-tanácsa előtt. A törvényszék Rácz Gyula és társainak nagyarányú lopási bűnügyét tárgyalta és ez alkalomból számos kétes foglalkozású egyén jelent meg a
hallgatóság soraiban- A tanuként megidézett
detektlvnek a vadsorok között feltűnt egy jólöltözött. alaesonytefmetű,
szemüveges
férfi.
Magához intette és igazolásra
szólította föl.
JA'z igazolásra felszólított férfi először élénken
tiltakozott a detektív eljárása
ellen, később
azonban mégis igazolta m a g á t
Az igazolás során kiderült, Hogy BafdSs
Tmre. régóta keresett szélhámos kereskedelmi
ügynök került hurokra. Baracs néhány hónappal ezelőtt Köbölkúton követett el különböző
Bsalásokat azután megszökött a községből. A
köbölkúti ösendőröfség nyomozólevelet
adott
ki ellene, amelynek alapján kedden a törvényszéki tárgyalóteremben a detektív felismerte.
Baracsot a rendőrségre kísérték és értesítették elfos-ntásá'-'M a Vöbölkűti Psendőrséget

Berndorffi a l p a k k a
evőeszközök kaphatók

Hungária edénvházban
Tisza Lajos körút 55.
(Mihálvi fűszerürlet mellett)

7

II tábla felemelte
a csákányos támad* bii nfefését
(A Bélmagyar ország munkatársától) 'Ki elmúlt év április 8-án a késő esti órákban mentőautó állott meg a Móra-utca 59. számú ház
előtt. A mentők eszméletlen állapotban, súlyos
sérülésekkel emelték a mentőautóba M'ólndr
István 28 éves napszámost, akit azután a kórházba szállítottak.
Az ügyben megindult nyomozás megállapította, hogy a. súlyosan sérült embert barátja,
Gór gyón Antal 58 éves napszámos csákánnyal
mellbevágta. Gárgyán és Molnár április 8-án
együtt mulattak, késő este tértek haza Móráit tea 59. szám alatti lakásukra. Az utcán a két
barát egy pengős kocsmai tartozás miatt öszszeveszett. Molnár, aki akkor katönai szolgálatot teljesített, oldalfegyverével
fejbevágta
barátját. Az incidens titán külön-külön mentek
haza. Gárgyán hazaérve, a kamrába
ment,
ahonnan egy "csákányt hozott elő. aztán a csákánnyal döngetni kezdte Molnár
lakásának
ajtaját, mire Molnár oldalfegyverével a kezében kilépett az nitón. Ugyanebben a pillanatban Gárgyán a kezében lévő Csákánnyal baVáfja fel© sújtott, a Csákány Hegye 10—15 centiméterre hatolt be Molnár testébe s Mölnáf
péhány perc mnlva eszméletlenül esett össze.
A Csákánnyal támadó Gárgyán ellen
az
ügyészség szándékos emberölés bűntettének kiBÓrlete miatt adott ki vádiratot. Az iigvet nemrégiben tárgyalta a törvényszék és Gárgyánt
a bizonyítás lefolytatása után
nyolchónapi
börtönbüntetéssel sújtotta. Az ügy fellebbezés
folytán a tábla elé került, amelynek Cúrry.
tanácsa egyévi és nyolchónapi börtönre emelte
fel Gárgyán büntetését. Az ügyben a kúria
mondia ki a végső szót.
V A S U T A S
»
arcképes-iga mlvány fénvkép
6x6 nagyságban
3 darab 1 pengő 20 fillér.
SINIONYI
fényképésznél
Korzó Jvlozival szemben.
^Sürgős esetben egy óra alatt is készül.)
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— Az erdélyi katolikus társadalom ünnepe.
Kolozsvárról jelentik: Most ülte meg a kolozsvári
katolikus egyházközség Szent Mihály arkangyal
ünnepét. A diszes ünnepi szertartáson Sándor Imre dr. püspöki helynők mondot evangéliumi beszédet. — Héírom nemzet és négy vallásfelekezet él
itt az erdélvi bércek között — mondotta — és közös munkálkodásuk évszázadokon át bebizonyította, hogy az egyetértés és a népi mivolton felülemelkedő emberszeretet mindig talajra talál itt.
Ennek az eszménynek szellemében kell továbbra
is müködnünk, hogy a szeretetet és békességet
mindnyájunk javára ápolhassuk. Ezután Márton
Áron püspök mondott ünnepi beszédet. — Ne higyjétek, hogy most akkor boldogultok, ha mindenki
külön fut a saját céljai után. Az egymásba kulcsolódott kezek szorítsák egymást, hogy továbbra
is érezzétek egymás szivének lüktetését, meghalljátok a testvér ki nem mondott szavát, örömét és
bánatát.
— Az Általános Egészségvédelmi Szövetségben
egységesitik a csecsemővédelmet. Több cikkünkben foglalkoztunk azzal a miniszteri rendelettel,
amely 1941 január elsejétől egységesiti az egészségvédelmet Magyarországon. Az egészségvédelmi
szolgálatot — eddig a »Zöldkcreszt« néven ismert
intézmény és a Stefánia Szövetség védőnői látták
el. A Stefánia Szövetség, amelyet a társadalom
tartott fent a gyermekvédelemre szolgált, a »Zöldkereszt« intézménye pedig az általános egészségvédelemmel foglalkozott. Az egészségügyi kormányzat a hathatósabb együttműködés érdekében
és szociális szempontokból is ugy határozott, hogy
a jövőben egységesiti az egészségvédelmet és az
ezzel kapcsolatos rendelkezés értelmében 1941 január 1-étől a Stefánia Szövetség orvosai és védőnői állami szolgálatba lépnek át. A Stefánia Szövetség budapesti központja ezzel a rendelkezéssel
kapcsolatban összehívta az országos szervezet
rendkívüli közgyűlését, amelyen megvitatták
az
általános egészségvédelmi szolgálatba történő beolvadás alapvető irányelveit. A rendkívüli közgyűlésen K e r e s z t e s-F i s c h e r Ferenc belügyminiszter képviseletében J o h a n Béla dr. államtitkár is megjelent és testvéri szeretettel üdvözölte
a Stefánia Szövetséget, mint az általa irányított
állami egészségvédelmi szolgálat szervét. Elismerését fejezte ki a Stefánia Anya- és Csecsemövédő
Egyesület eddigi működése s annak gyönvörü eredményei felett és hangoztatta, hogy a zöldkcrcsztes
intézmény és a Stefánia Szövetség együttműködése
hatalmas lépéssel fogja előrevinni a magyar
egészségvédelem ügyét. A Stefánia Országos Anvaés Csecsemővédő Egyesület mint olyan, tehát megszűnt, illetőleg beleolvadt az állami egészségvédelembe. Az egyesitett egészségvédelmi szerv neve
a jövőben Altalános Egészségvédelmi Szövetség
tesz, jelvénye pedig fehér mezőben zöld kereszt.
A beolvadás részletes tervét a Stefánia Szövetség
vezetősége állítja össze. A Stefánia Szövetség, illetőleg az anya- és csecsemővédelcm társadalmi
része a jövőben is fentrrarad, mert az egészségvédelem kifejlesztésére és társadalmi támogatásra
ma sokkal nagyobb szükség van, mint valaha.
— Október fl-i ünnepi mise a fogadalmi templomban. Október 6-án az aradi 13 vértanú lelkiüdvéért délelőtt 10 órakor ünnepélyes mise lesz
a fogadalmi templomban.
— Gyermekbénulásos esetek Szentesen. Szentesről jelentik: A Villogó-utcai iskolánál az egyik tanuló hirtelen megbetegedett Az orvosi vizsgálat
során megállanitást nyert, hogv a tanulót a HeineMedin gyermekbénulás tátradta meg. Az egészségügyi hatóságok előterjesztésére a polgármester
előterjesztést tett az alispánnak az iskola azonnali
bezárására, hogy a veszedelmes gveruiekbeteiíség
elterjedését megakadályozzák és az iskolásgyc-mekeket a fertőzéstől megóvják. Keddre paralizisgyanus tünetek között ismét megbetegedett egy
kisgyermek, akit szintén orvosi kezelés alá vettek. A polgármester előtörlesztésére az alispán
intézkedett az iskola azonnali bezárásáról, tehát
a Villogó-utcai iskolánál megszűnt a tanítás és
a munka szünetelni is fog mindaddig aniig a fertőtlenítések meg nem történtek és amíg az iskolásgyermekek egészségét veszély fenyegeti.

\

A? idő

A Metcorologiai Intézet jelenti este
10 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt
ezét, borult, esős idő. A hőmérséklet, lőleg nyugaton, emelkedik.

— A természetes >Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros köveiKczményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható basnajtó, mely számos betegségnél az emésztést javitia és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
Elsőosztályu húzásra

**
kaphatók
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(Városi adóhivatal épületében.)

— Nagyarányú építkezések a kassai pályaudvaron. Kassáról jelentik: A MÁV nagyaránya
építkezést indított meg a kassai pályaudvaron. Három váltótornyot építenek a pályaudvaron és több,
mint 100.000 pengős költséggel autóbuszgaiázst.
Mintegy félmillió pengős költséggel jövőre megkezdik a kassai pályaudvar kibővítését, majd aluljárókat építenek, olyant, amilyen Győrött és Székesfehérvárott van.
— A Dankó Pista-Társaság nótaestje. Az Országos Dankó Pista-Társaság minden hónapban
nótaestet tart baráti nótás összejövetel elnevezéssel. Ismeretlen Dankó-dalokat, ősi magyar népdalokat és a tagok uj szerzeményeit mulatják be a
társaság énekesei ezeken az összejöveteleken. A
legutóbbi összejövetelen vitéz Peterdy Lajos alelnök, dalköltő rendezésében szép dalcsokorban
gyönyörködhettek a hallgatók. Dankó-, Török-,
Szondy-, Hanzscr-, Dezsőffy-, stb. dalok kerültek
előadásra, ezenkívül vitéz Peterdy-nóták is, így
az összejövetel szinte a dalköltíi- szerzői estjévé
szélesült. Némedy Gyula dr. elnöki
megnyitója
után v. Peterdy Lajos rendező-alelnök ismertette
a társaság munkásságát és eredményeit, amelyek
között érdeklődésre tarthat számot az a tény,hogy
a Dankó Pista-Társaságnak ipar 40 budapesti és
pestkörnyéki tagja van, akik alcsoportba tönörültek és élénk összeköttetésben vannak Szegeddel,
Lugosi Döme dr diszelnök: »Dankó Pista és Hüvelyk Matyi« címmel olvasott fel és ismeretlen
részleteket ismertetett Dankó életéből. Kisházyné Magyar Franciska. Rapcsányné Simon Mária,
Lapu Lajos, Szűcs Sándor énekellek még, majd
Horváth Erzsébet, Kiskundorozsmán élő dalkö'tő,
szövegíró mutatkozott be sikerrel. Márky Tmre dr.
néhány eddig ismeretlen Juhász Gyula-verset
adott elő nagy tetszés mellett.
— Orvosi hir. Dr. Fellegi György, helgy'ógyási
katonai szolgálatából hazaérkezett és orvosi rendelését Zrinyi-utca 5. szám alatt ismét elkezdi.
j
— Kedvezményes utazás a szombat-vasárnapi
atlétikai viadalra. Budapestről jelentik: Októbert
5-én és 6-án Budapesten rendezendő német—magyar válogatott atlétikai viadalra az Államvas-i
utak 33 százalékos kedvezményes jegyeket bo-'
csát ki az utazó közönség számára. Jegyuta!vá-j
nyok a MÁV hivatalos menetjegyirodáiban vásá-'
rolhatók.
— Árdrágításért eljárás indult egy szatócs ellen. Nemrégiben beszámolt a Délmagyarország arról, hogy a rendőrség szigorúan ellenőrzi, hogy a
kereskedők és piaci árusok betartják-e az drliormánybiztos által megszabott maximális árakat. A&
utóbbi hetekben különösen hus- és faárdrágitás
miatt indult meg egyes kereskedők és piaci \íru-»
sok ellen az eljárás. Kedden ujabb árdrágítás!
ügyiben kezdett nyomozni a rendőrség. Több Somogyi-telepi lakos tett feljelentést árdrágítás'
miatt
Kiss
I^ajosné
Határ-utcai
szatócs
ellen. Kissné 6 pengőért árusította a bükkfa mázsáját. A nyomozás lefolytatása után az iratok átkerülnek a törvényszékhez.

Esspressó

A »Beesüld a munkát* szabadidőszervezct műsoros estje. Nagy sikerrel zajlott le a »Becsűld a munkát« szabádidőszervezet műsoros estje. Vendége is volt a műsoros estnek, vitéz Szentirmay Iván nótaszerző és dalkőltő, aki saját szerzeményű dalait sikerrel adta elő. Orosz Imre, a
szabadidő szervezet országos vezetője ismertette
a ^Becsüld a munkát* szabadidő szervezet felada- 60
tait és jelentőségét, majd saját szerzeményű költeCsütörtöktől kezdve tízegedeu is ihat
ményét
szavalta
el. A műsorból kiemelkedtek Oláh Aranka, Keresztes,
Rózsika,
Rádin G'izikg Kozma Imre szavalatukkal, Czakó Kálmán ügyes konferanszával. Az esten'megjelent vitéz Marton Béla, a Nemzeti Munkaközpont országos elnöke
K E L E M E N UTCA és S Z É C H E N Y I TÉR sarok

kávét

DÉCMAGYARORSZÁG
SZERDA.

1940. O K T Ó B E R %.
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A katolikus legényegyletek nagyváradi zászlójának felszentelése. A Szegeden működő tiz katolikus legényegvi -t Erdély egyrészének visszatérése
felett crzetl őrömébon a nagyváradi katolikus legényegyletnek díszzászlót adományoz. A zászlót
ünnepélyes keretek között október 7-én este 8 órakor a székescgvbázban Becker Vendel dr. főigazgató. apát szenteli fel. Utána az Orszáczászlónál
hazafias ünnepélyt tartanak.
Október 6-i műsoros est Felsővéroson. A felsővé rosi katolikus népkör okióber 6-án délután 6
órai kezdettel műsoros emlékestet rendez az •Aradi 13* emlékére. A bevezető beszédet Kun Lajos
irinorita aiya mondja, az ünnepi beszédet pedig
Ditrói Gábor dr cgv.etomi tanár. Az. emlékesten
szerepeinek mér' Szűcs János és Bárány I ái magyar nótákkal Boldizsár Kálmán cigányzenekarénak közreműködésével. Fazekas András Nénedy
Gyula verseiből szaval. Bárány Pál és Fazekas
András pedig erdélyi jeleneteket ad elő.
A Nemzeti Mnnkaközponf birri. A vas- és fémipar. motor-, gép-, gáz-, vízszerelő, műszerész és
esztergályos szakma munkássága munkabér- családi és drágasági pótlék munkaidő sürgős rendezése céljából értekezletet tart oklóbrr 3-án. csütörtökön este fi órakor, melyre li'inden magyar
vasast elvár a Nemzeti Munkaközpont szervező bizottsága. Munkaközvetítés egész nap Csekonicsütea 1.

G y o r s í r d és GépiróiskoSában

Rendőrt

a

D u g o n í o m c á D a \

Melyen tisztelt Szerkesztő Url Szóvá kell már
tennünk, nekünk, Dugonics-utcai lakóknak azokat
az állapotokat, amelyek szombaton és vasárnap
éjszaka uralkodnak á Dugonics-utcában.
Részeg
társaságok zavarják minden szombaton ós vasáruul) éjjel az utca csendjét cs olyan szörnyű tármát csapnak, hogy a Dugonics-utcai lakók cjjel 1
órától hajnali 3-ig, söt néha 5 óráig sem hunyhatják ie a szeműket. Valószinünek látszik, hogy
ugyanazok a részeg társaságok hábcrilják szombatonként és vasárnaponként a Dugonics-utcai lakók éjszakai nyugalmát s egyre h.lúgosabban, bátrabban és szemtelenebből hancúroznak az utcában. Megtörtént trár, hogy hogy órákon keresztül
vitatkoztak egymással részeg tét fiak és italos
hölgyek? a nyitott ablakok alatt és hiába volt az,
utca lakóinak kérése, rábeszélése, tovább folvtatták csendháborilásukat.
Az elmúlt éjjel »credcti< labda rugómérkőzés
játszódolt le a Dugonics-utca közepén Pléhskatulvákat rugdostak az egyik Ívlámpa alatt és ezzel
szórakoztak az alaposan »fclöntölt* ifjak.
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur. a l)ugonics-n<et»
lakén" sürgős és erélyes intézkedést kérnek a rendőrségtől a szombat és vasárnap éjszakai csendháboritások megakadályozására! Al'ilsanak rendőrt
a Dugonics-utcába a hétnek erre a két éjszakájára. legalább 2 3 liétc.n keresztül, amig ezeket a
telketlen csendháborítókat elriasszák, vagy bármiképpen leszerelik. Megjegyezni kivánjuk még,
hogy az utcában sajnos, több beteg is van, akiknek elriasztása és tönkretett éjszakája egészségük
helyreállítását is hátráltatja.

(Honvéd-tér 4) beiratkozás fogalmazási. Irodai és
heszédirásf cyívgirásl, — tízujjas ritmikus rakírásos gépiráal én helyealrási tanfolyamokra.
Mérsékelt landij szakszeri) kiképzés, országosan
legjobb vizsgaeredmény. Állásközvetítés.
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Soraink közléséért fogadja m. t. Szerkesztő Ur
őszinti hálánkat és köszönetünket és maradunk a
•Uélmagyarország* hü olvasói:

Tizenötnapi fogház a ki nnn fizetett kocsmai tartozás miatt. P a t y i Ferenc, 37 éves szegedi napszámos orgazdaságért és más bűncselekményekért már többizben volt büntetve. Palyi
május 31 én betért Bácskai János Kossuth Lajossugárutí vendéglőjébe, ahol több liter bort fogyasztott. A vendéglős többször figyelmeztette a
napszámost, hogy ha szárHáját nem tudja kifizetni, ne igyon már többet Patyi kijelentette, hogy
van pénze, végül is azonban csak nem fizetett
-Csak 100 pengős van nálam és maga abból npvsem tud visszaadni* — mondotta. A vendéglős ekkor rendőrt hivatott, aki leigazoltatta a napszámost Patvi ellen hitelezési csalás miatt indult meg
a bűnvádi eljárás. Az üggvel nemrégiben foglalkozott a szegedi járásbíróság. A hitelezési csalással vádolt napszámos előadta, hogy szándékában
volt számláját kifizetni, azonban nem volt munkája és tgy nem jutott pénzhez. A járásbíróság a
bizonyítás lefolytatása után tizenötnapi
fogházbüntetésre Ítélte a napszán"ost. Az ügy fellebbezés folytán a tnrvénvszék ITabennann fellebbviteli tanácsa elé került A törvényszék az iratok
ismertetése után helybenhagyta
a Járásbíróság
Ítéletét s igy az ítélet jogerőre emelkedett.

FILM

— Ttaniisfaniizási ü^y az ítélőtábla előtt. T.őbl
Nándor gyulavári napszámos 1920-ban Horváth
Ferenc gazdálkodó alkalmazásában állolt. T.őbl
munkájáért csak ellátást kapott s énpen ezért más
helvckre is eljárhatott dolgozni. Két esztendővel
ezelőtt T.őbl a gyulai járásbírósághoz volt munkaadója ellen keresetet adott be. Kérte a járási.Íróságot. hoffv Ilorvátbot kötelezze 100 pengő megfizetésére. T.őbl előadta keresetében, hogv azért nem
kapott TTorvnthlól fizetést, mert a gazdálkodó
megígérte neki. ha megházasodik, egyösszegben
fizeti ki bérét. Az ügyben Tóth Ferenc napszámost
is kihallgatták, aki eskü alatt vallotta, hogv Horváth a követelt ÍOO pengővel tartozik Lőblnek. A
pört számos tanú ellenkező vallomása után T.őld
elveszlette. ellene és Tólh ellen han istnnuzási a
való felhajtás. illetve haniistanuzás miatt adlak ki
vádiratot. Az figyel elsöfokon a gvnlai törvényszélt tárgyalta és T.őblt ogvé'i börtönre. Tóthot
négyhónapi fogházra ítélte
Az. figv fellebbezés
folvtán a szegedi tábla elé került, amelvnck Gnrrv-tanácsa a kedd"n megtartott tárgyaláson T.őbl
büntetését hclvbcnbnevta. m ; g Tóthot
jogerősen
telmenletle a hamist,imtzns vádja alól.

F i g y e l e m !
Bármilyen "zínebnsrvott kopott lemyen is
A N T I L U P C I P ő J E
teljesen u j j á varázsolja a Könyves-féle szabadalmazott

Antilop cipőfesték

Nem fog! Nem piszkít! Minőségért teljes szavatosság. K a p h a t ó minden
színárnyalatban

Könyves Kálmán

iSfoéfcAÜzlctchen

Őseged. Z r i ü i i

ut£a

11 s'ziíjji.

Több Diigonies-ntcni lakos.
(Aláírások)

Sianíey,

az

ujsrígivó

(A Korzó Mozi bemutatója)
A Fos-filmgyár uj. müliös költséggel megalkotott, nagy filmje, Stanley, n riporterek királya*
cimet viseli a magyar keresztségben. Szándékosan
irtuk e beszámoló föld a kevésbbé hangzatos:
•Stanley, az újságíró* cimet, amely mégis többet
mond s jobban kiemeli a Ncwyork Herald nagyszerű riporterének alakját a tnult ködéből . , .
Stanley filmalakja az Újságíró figuráját elevenili
meg, az újságíróét, aki elindul a Nagy Kaland, a
Szenzáció után. Ezer és ezer kilométereket gyalogol az afrikai tűző nap heve alatt, lázzal fertőzött vidéken át harcol vérszomjas bennszülött törzsekkel, felkutatja a rejtelmekkel teli, sötét földrész ismeretlen tájait s eközben egvetlen cél leheg a szeme előtt, egyetlen eszme üzi. hajija leltartóztathatatlanul: beszámolni az olvasóközönségnek a szenzációról, a Nagy Riportról • . .
A nagy riport a film maga, ahogy Slanley ezer
veszélyen át keresi s végül meglalálja az eltűnt
misszionárius-kutatót: Liwingstonet Afrika szivében. S ahogv ezt a lüktetőén izgalmas, nagyszerű
riportot a Kox-filmgyár megoldja, az egyszerűen
élmény, n'aga a lázas, bonyolódó és kibontakozó
Kaland , . . Antilopcsordák szökellnek a tágas,
végeláthatatlan afrikai fennsíkon, hófehér flamingók ezrei szállnak a csillámló trópusi alkonyatban. ezüst holdfényben fürdik a kanyargó s lappangó viziszörnyekkej teli afrikai folyam, dobok,
íam-tamok egyhangú dobbanása ad ritmust a rejtelmes földrész szívverésének . . . Meghatóan kedves a szerelmi motívum is: Kingslev Éva bájos
kepe lebeg láthatatlanul a vad, afrikai vidékek felelt s a fiatal riporternek a szerelem édes melódiáin ad erőt ahhoz, bog va civilizált világba viszsz,átéljen. Minden heppiendnéj vonzóbb az a befejezés, hogy Slanley. aki elveszti szerelmét, megnyeri a nagy rsotnt: az angol földrajzi társaság,
amely hazugnak bélyegezte kénytelen elisrr•érését
kifejezni előtte. És Stanley visszatér másik szerelméhez. a Kalandhoz: Liwingstonr halála után elindul isinél a legsötétebb Afrika felé. amely megbabonázta cs örökre magához láncolta . . ,
A gazdag s mégsem hivalkodó, művészi és ízléses rendezés Henry K i n g érdeme. A főszerepben Spencer T r a c y , a »Fiuk városá«-nak felejthetetlen lelkésze nemesen egyszerű játékával valóságos nimbuszt fon Stanley, az újságíró alakja
köré. EgvsZersmindenkorra rehabilitálja az összes
iutrikusnak festett amerikai filmujságirókát . . ,
Liwingslonet Sir C.edric H a r d w i c j c alakítja hasonlóan neires játékmodorral. Éva Kingsleyt
Nancy K e l l y , ez a finom és bájos színésznő cleveniti meg. de jók a többi szereplők is, a feketék
valóságos művészek. A Stunky-filni sokáig felejthetetlen élmény marad.
(—i—•)

MŰVÉSZET
— önálló szintársulatoFafszcrveznek Erdélyben. Nagyváradról jelentik: Csellé Lajos, a szinészkamara főtitkára az erdélyi színházak és színészek helyzetének tanúin ányozása végett végigjárta a visszacsatolt erdélvi részeket.
Utjának
eredményéről adott nyilatkozatában elmondotta,
hogy az erdélyi szinikérület a kolozsvári kerületből. azonkívül még három vidéki kerületből fog
állni. A színigazgatói állásokra a pályázatot rövidesen kitűzik, ebben az ügyben a Kamara javaslata alapján majd a kuluszrninisztérium dönt. Ezzel kapcsolatban még nincs eldöntve az a kérdés,
hogv vájjon stagione-társulatok miiködnek-e majd
Erdélyben? Az erdélyi városokban önálló színházak működtek a múltban s valószínű, hogy most
is olyan vélemények alapján kell majd döntést
hozni, amelyek önálló, a stagioncrrendszertől független színházi n üködést engedélyez a visszatért
erdélyi területen.
Elült a vihar a XfV. R m é körül. "A nagy
=
port felvert »René-ügy« végre a megérdemelt nyugalmi állapotba került. Harsánvi Zsolt zenés vígjátékát — mint ismeretes a Színművészeti Kamara letiltotta a vidéki színpadokról. A letiltás illán
egymást érték a nyilatkozatok, amelyek pro él
kontra élénken knímvcnlálták az ügyet. Harsánvi
Zsolt erélyes nyilatkozata után most a Kamara részéről kijelentették, hogy a Kamara nem tilthatta
le a darabot, mert a kamarának nincs ccnzurnjoga, a kultuszminisztérium művészeti ügyosztálya
azonban ellenőrzi a stagionék műsorát. Haász
Aladár miniszteri osztályfőnők már értesítette is
a Kamarát a miniszter döntéséről, amelv szerint
a XIV. René szabadon előadható a vidéki színpadokon. Ezzel tehát lezárult a »Rcné-iigy* akták
a nedvek közül a legérdekesebb
Beleznay-Unger
Tstván stagionc-igazgató néhány nappal ezelőtl
tett nyilatkozata, amely szerint ezt a darabot a
•vidéki közönség nem veszi V * . Ünger Istvánt
nyilatkozata tehát mint legilletékesebb ebben aA
ügyben. Mert van-e, ki c nevet nem ismeri? Unger stagionc-igazgató minden bizonnyal hirja S
vidéki közönség lelki összetételének icljes ismeretét, egyébként nem állíthatta volna ilyen kategorikusan, liogy a közönség »ncm veszi be*, vaey
legjobb esetben »kiteszi« ezt a darabot. Ez a nyilatkozat egvebként sem vonatkozott
Szegedre,
mert Szegeden nem Uncer István, söt még csat
nem is stagione működik . -. .

TŐZSDE
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Budapesti értéktőzsdezárlat. A tegnapi gyengéi,
tartott irányzat tovább mélyült, ugy, hogy nyitáskor az értékek túlnyomó része. alncsonyabS
veit előző napi forgalmi árfolyamánál. A bankokhoz érkezett nagyobb eladási 'megbízások, amelyet
az piac csak igen lassan tudott felvásárolni, még
további áreséseket eredményeztek. A tözsdeidci
végén is csak eladási hajlandóság volt és az árcsökkenés úgyszólván a piac összes értékeire átterjedt. A vezetőértékek közül a Bauxit és Kőszén
6—8 pengővel, a Magyar Cukor 3.— pengővel esetf
vissza. Nagyobb áresést szenvedett még a piaci
többi értékein kivül a Salgó és a Rima részvény
is. A tőzsde irányzata mindvégig lanyha maradt.
Zárlati árfolyamok: Magvar Nemzeti Bank 182.—,
Kőszén 314.—, Ganz 14.2,'Egyesült Izzó 104.5, Sz*|
gedi kenderfonógyár —.—.
Zürichi devizazárlat. Paris 983. London 16.93,!
Newvork 435.—. Milánó 21.97 fél. Berlin 174.50,
•Szófia 5.35, Belgrád 10.-. Atlicn 3.-,
Bukaresti
2.25.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. 'Angotf
font —.—, belga frank — — , dán korona —.—, dinár 7.60—7.90.' dollár 355.—300.—, francia
franW
— —, hollandi forint —.— cseh-szlovák
koronfS
11 45—11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. 11.45-11.80 (20 K-nál nagyobK
címletek kivételével), kanadai dollár 250—300, leír
3.20-3.40, lova 3.30—3.60, lira 17.40-17.90 (csaló
10 lírás bankjegyek és érmék vásárolhatók), n&
niet márka —.—. norvég korona —.—, svéd korona —.—, svéd korona 71.70—82.70. sváiri í r a n í
78.83- 79.85.
Budapesti termény tőzsdezárlat. A ternénylAwíJ
dén életbe leptek az október hóra megállapított
árfolyamok. A buza és rozs árát lnisz, a zab árát
40 fillérrel emellek fel nz árkormánvbiztosi renj
delet alapján. Sörárpánál szintén életbelépett a 1.Í
fillérrel magasabb maximális árfolyam. Mától
kezdve jegyzik az ipari árpát cs a takarmányár*
pát is a hivatalos árfolyamokon.
Csikágói termény tőzsdezárlat. Buza alig farj
tott. Decemberre 82.5—háromnyolcad, májusra 81
cgvnyolcad—82. juliusra 78.75—ötnyolcad. Tengeri
jól tarolt. Decemberre 60, májusra" 58, juliusra 53
egynegyed—60. Rozs tartott. Decemberre 10.5. má-4
jusra 19, juliusra 19 ölnvolcud.

SPORT

D É C M A G 7 A R O R S Z
SZERDA,
a — — u w u

Konyha

Rz olasz Tonollf, a jugoszláv
Flórián kisasszony és a német
Meiaxa
az alföldi teniszkerillei pénteken
kezdődő
jubileumi versenyén
Budapestről

Körmacii
Zsuzsi, Bárd Erzsi, A s b ó i h , G á b o r i és
látszik a nemzetközi
bemutatón

(A Délmagyafofszág
munkatársától)
Szeped sporttársadalma nagy érdeklődéssel v á r j a
az alföldi kerület jubileumi teniszversenyét
amely pénteken kezdődik és vasárnap fejező'dik be. A nagyszabású verseny programja kedden m á f kialakult. A legjobb budapestiek és
háfom kiváló külföldi versenyző vesz részt a
nemzetközi bemutatón, amelyet a többi versenyszám egészít ki. I t t lesz a legjobb olasz
hölgyversenyző, Tonolli kisasszony és a jugoszláv bajnoknő Flórián Aliz. Nagy érdeklődésre tarthat számot a német Metaxa vendégjátéka. 'R kitűnő német Versenyző Európa
legjobb párosjátékosa, persze az egyéni küzdelemben is méltó ellenfele lesz a magyaroknak. A magyarok közül résztvesz a versenyen

Stolpa

'AsbótK, aki a magyar bajnokság után, nemrég Olaszország bajnokságát is megnyerte.
Kívüle Gábori, Stolpa és Bárd Erzsi és Körmöczi Zsuzsi magyar bajnoknő indul a nemzetközi bemutatón.
Pénteken este 7 'érakor a városháza közgyűlési termében a kernlet 15 éves fönállása alkalmából díszközgyűlés lesz, ezen az OTT és a
teniszszövetség képviselője is megjelenik. Az
ünnepi közgyűlésen az alföldi kerület, az OTT
és a teniszszövetség központja több játékost
kitüntet.
A jubileumi verseny pénteken délelőtt 10
érakör kezdődik és vasárnap délután fejeződik be a K E A C és az Ü L T E ujszegedi pályáin.

A Szeged vezetősége az angol rendszer
mellett foglal állást
(A Délmagyarofszág
munkatársától)
Mivel
úgyszólván m á r minden magyar csapat áttért az angol rendszerre és legutóbb ilyen stílusban játszott a Szeged A K is (nem is tudott gólt rúgni, akárcsak angol rendszerben
játszó magyar válogatott vasárnap. Szerk.) a
Vezetőség elhatározta, bogy továbbra is ebben
a módszerben játszatja együttesét. Az angol
rendszer bevezetése bizonyos változásokat tehet szükségessé a Szegednél, mert nem minden
futballistának felel meg ez a játékmodor.

K MarkoviCs-féle elgondolásEoz Csupán az
a hozzáfűzni valónk van, hogy a merev angolrendszerre való áttérést mindenesetre jól meg
kell gondolni, különösen most, amikor a magyar válogatot vasárnapi eredménytelen játéka is erre int. A gólnélküli Szeged—Kispest
mérkőzésből is azt látjuk, hogy ilyen rendszer
mellett a Szeged nem tud eredményes lenni.
—oOo—

Szerdán: Dtlmadiiarorszád
Hl.—
Az angol rendszerről és a csapatösszeállíPostás, csütörtökön: Deimaőuortásról beszélgettünk Markovics Szilárddal,
a
orszáa szenior—Szeged
AH
píros-fehérek ügyvezető-elnökével, aki a követa
Vasutas-stadionban
kezőket mondtál
A Kispest-ellen bebizonyosodott, Hogy a
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az
Eáromhátvédes rendszer jó és úgy határoztunk,
Észak-ellen készülődő déli Csapatok utolsó erőhogy áttérünk az angol játékmódra. Most mái* próbájára kerül sor szerdán és csütörtökön.
Vitéz Nagy Tamás és Abraliám László szöCsak az a kérdés, hogy a csapatösszeállítást
vetségi kapitány olyan együtteseket akar, öszhogyan tudjuk megoldani. Keresni kell egy
szeállítani, amelyek feltétlenül a siker reméolyan harmadik hátvédet, aki gyors, jól szerel
nyében veszik fel a küzdelmet. Nagy Tamás
és megvan a maga technikája és két fedezetet, munkája meglehetősen nehéz, mert a szövetség rendelkezése értelmében nem szerepelhetakik a támadásban segíteni tudnak a Csatánek azok a játékosok, akik az N B I. osztályároknak. Mindjárt el is árulom elgondolásomat
ban egyszer is játszottak. í g y le kellett monaz összetételre vonatkozólag. Szerintem ez
dania Rózsa és K a l m á r szerepeltetéséről.
lenne a legalkalmasabb csapat: Tóth—Gyuris,
Az ifjúságiak utolsó rostája szerdán dél- Baróti, Raffai — Gyarmati, Mester — Bognár, után fél 4 órakor kezdődik a Vasutas-stadionban. A Postás ellen játszik a kiszemelt gárda
Kisuczky, Serfőző, Cseh, Nagy.
Ábrahám kapitány két vidékit, a kecskeméti
— Gyuris olyan j ó formában van, — mon- Kókayt és a szentesi Orgoványt is berendelte
dotta az ügyvezető —, hogy helyet kell neki
a rostára. 13 játékost visz Diósgyőrbe, ahol a
szorítani a Csapatban és helyet is fog kapni. DMÁVAG-pályáján kerül eldöntésre a mérkőzés.
Barótiról és Raffairól nem kell külön beszélVitéz Nagy Tamás is Osak a rosta Után jenem, Gyarmati és Mester pedig a legalkalmalöli ki azt a 12 játékost, aki Kecskeméten játsabb arra, hogy támadásban és védelemben
szik vasárnap Észak-ellen A rostára csütörtö
egyaránt megállja a helyét. A két gyors és
kön délután fél 4 órakor kerül sor ugyancsak
a Vasutas-stadionban. Nem lehetetlen azoneredményes szélső mellet van egy
gólképes
ban, hogy a fű kímélése céljából a mérkőzés
középcsatár, akit két ragyogó technikájú öszre az egyetemi stadionban adnak helyet. Viszekötő szolgál ki.
dékről a kecskeméti Liszkayt és Kiimentet
— Persze ez még csak elgondolás — Hanrendelte be Szegedre a szövetségi kapitány.
Teleki Pál, az Észak szövetségi kapitánya
goztatta Markovics Szilárd —, a kérdésre a
már öszeállította a Dél-elleni együttest, azon
tréningek megadják majd a megfelelő felviazonban változtatni kénytelen annak a rendellágosítást. 'Annyit máris mondhatok, ha Serkezésnek az értelmében, bogy NB. I. osztályúfőző még nem tud formába lendülni, Mester
ak nem szerepelhetnek a Szent Korona Kupáért. Ezért Telekinek négy DMÁVAG-játékost
lesz a középcsatár és Bertók a mozgó fedezet.
kell pótolni: Gáspár kapust, Kertész, Széli,
Bertók, ba nincs is annyi technikája, m i n t
Keszthelyi fedezetsort és v. Mészáros jobbszélMesternek, bosszú labdáival frontba tudja dobsők
n i a csatárláncot, a védekezésben pedig első—oO°—
rangú.
X Papp Réla (KEAC) eltávozott Szegedről. A
A piros fehérek kedden kiadós kőndicióedszegedi futball ismét szegényebb lett egy igazi és tehetséges sportemberrel: eltávozott Sze^•Óst tartottak a SzAK-pályán.
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BOTORON
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ifj. H E G E D Ü S
műbútorasztalosnál

Somogyi-utcai 15

gedről P a p p Béla a volt SzAK,
utóing
a
K E A C kiváló játékosa, akit Komádiba
(Bihar-megye)
nevezték ki állami
tanítónak.
Amennyire sajnáljuk távozását, annyira örülünk annak, bogy hosszú idő után végre biztos álláshoz jutott. A kornádi iskola és a
sport sokat nyert vele.
X Tóth tartalék a németek ellen. Vasárnap —
anint ismeretes — a németek elten barátságos
meccset játszik a magyar válogatott Budapesten.
A szövetségi kapitány már ki jelöl le a keretet,
amelyből az együttes ki fog kerülni. Vitéz Gtnzery Dénes közölte, hogy a németek ellen a szegedi Tóth lesz a tartalekkapus. Uj játékos a keretben a nagyváradi Bodola és Spielmann.
X A SZEGED A K HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. Énekes Árpádot és Bonyhádi Lajost ezúton
értesiti a vezetőség, hogy szerdán délután 3 órakor a Vasutas-stadionban jelenjen meg, mivel az
ifjúsági válogatott tréningmérkőzésére a szövetség meghívta. — Halasi Imrét csütörtökön délután 3 órára hivta meg a szövetségi kapitány az
Észak elleni válogatott rostára. — A Szeged AK
vezetősége közti, hogy csütörtökön délután fél 4
órai kezdettel a Vasutas-stadionban a Délmagyarország válogatott csapata a Szeged AK-kat játszik 'tréningmérkőzést. A tréningmérkőzésen a következő játékosok jelenjenek rrvg: Tóth, G'óré,
Szabó, Raffay, Szélt, Ladányi, Baróti,
Gyuris,
Bognár, Gregus. Lukács, Mester. Nagy, vitéz Ármány. — A vezetőség kéri a játékosokat, bogy
pontosan délután 3 órakor legyének a Vasutasstadionban.
X A vidék maratóni fufóhajnokn: a Va«ufa9.
Jelentettük, hogy a Vasutas maratóni futócsapata:
Kovács, Gvetvav, Csonka sikerrel szerepelt cZ
az országos bajnoki versenyen. A verseny statisztikáját most állították össze és ebből kiderült,
hogy Kovács, aki az ötödik hetven végzett, nemcsak vidéki bajnok lett. hanem 2 óra 46:37.p
ces teljesítményével délkerületi csúcsot állított
fel. A csapat második lett, egyben azonban a vidék
bajnokságát is megnyerte. Á Vasutas kitűnő hoszszútávfutói minden dicséretet
megérdemelnek í
szorgalmas munkásemberek, akik közül Gvrtvny
és Csonka tul van már a 40 éven, mégis szakítanak n-'aguknak időt arra, hogv szolgálatára álljanak a magyar sportnak, amelynek kétségtelenül
legértékesebb katonái közé tartoznak.

FIGYELEM;
S Z I N B E R G E R SAMU Ószeresüzlefe kizárólag
Mikszáth Kálmán-utca 11. sz. alatt van (Kenyérüzlet mellett) felkérem az i. t. közönséget,
forduljon hozzám bizalommal, a legmagasabb
árat fizetem zálogjegyekért, használt bútorokért és mindennemű'régiségekért. Ruhák, fe«
hérneműek, bútorok stb eladása.

VÉGK1AUUSIT ÁS.
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Párisi Nagy áruház Rt.
Szeged (Csekonícs és Kiss-utca sarok»

Káí divatcikk e-k
Női színes zsebkendő
—-28
Divat női keskeny öv
—-58
Női flór harisnya, szépség-hibás
—98
Brokát öves női harisnyatartó, lila
—.98
Vanszu melltartó, színes
—-88
Bordás téli női harisnya
108
Divat svájci sapka
7.08
Divat női sál
1-08
Mű«elvem női harisnya, minden színben
P 108 1.25
Beliilbolyhos női gombos trikókeztyű
Női keztyű, szíues, tölcséres
Atlaszösíkos női nadrág, kis hibáa
Hárömsarkos női gyapjú sál
Női műselyem kombiné, szépséghibás
Belülbolyhoz női nadrág, l a
Divat magyaros mellény
Divat hímzett magyaros mellény

1.28
1-38
1-78
2.58
3.38
3-98
4.68
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E l a d ó olcsó hózíelkeh,
családi liázah, Irfröázah, uiszeőfrti villák, szolid, giiümolcsös,
szántó, fanuás kiriohok alkalmi
vliclck?

Háztelkek n város minden részén 2500 P lől 30.000
P-ig. Újszegedi villatelkek 3000 pengőtől feljebb.
Újszegeden adómentes 3 szobás villa 0000 és 10.000
P. Újszegeden adómentes 4 szobás villa komforttal kertes 22 000 P. Újszegeden bérvilla 3x2 szobás
fürdőszobás lakással kertes, 20.000 P. — Alsóváros, köves utcánál, sarokház 1 és 2 szobás lakással 6500 P. Felsőváros, adómentes szép 3 szobás
családi ház 7000 P Rókuson. emeletes ház 4 lakással 7000 P. Rókuson emeletes ház 5 lakással fiiszeriizlettel 10000 P. Kálváriánál, adómentes családi ház 3 és 1 szobás uri lakással, kerttel 13.000
P. Bécsi-kőrútnál magasföldszintes 3 és 1 szobás
komfortos lakás, pincével, kerttel 15pOO P Nagy
emeletes bérház 2100 p évi jövedelemmel, víz, villany, Petőfi sugárutnál 24000 P. Adómentes családi ház 4 szobás komforttal, pincével, belvárosnál
20.000 P. Adómetnes emeletes üzletes ház 5 lakással, víz. villany. Mars-tér közelében 20.000 P.
Nagy emeletes bérház üzlettel, 7x1 és 2 szobás lakásokkal Tő úton 32.000 P. Fatelepnek, gyárnak al.
kalmas nagy udvari épületekkel, utcai thagasföldszintes házzal, nagy udvarral, fő úton 20 000 P.
'Adómetnes kétemeletes bérház fürdőszobás lakásokkal, 7 százalék tiszta haszonnal 55.000 P. Nagy
üzletes bérház komfortos lakásokkal, a belváros
előkelő részén 10.500 P. jöv. 100.000 7.5 holdas
pzöllő, szántó 3 szobás házzal Sándorfnlván 18.000
P. 30 holdas bánáti Ta. szántó tanvával 30.000 P.
J57 holdas szöllö, gyümölcsös, szántó, űri birtok",
rendes épületekkel 65.000 P. 118 holdas bánáti Ta,
szántó úri birtok rendes épületekkel, ártéri kúttal
95 000 P A felsoroltakon kívül még naffv válaszfék. 1-f holdas legprímább fekete föld 4 szobás
fürdőszobás lakóházzal, sok gazdasági épületekkel. ártézi kúttal felsővárosi villamoshoz közel
' n. őlenkint 2 P 50 rillér. Alkalmi vételek.

Mézerné
V. KT. Ingatlanirodánál. Horthy M. n. S. (Kultúrpalotánál.)'

KÖZGAZDASAG
A hazai serfósDóröh felhasználása
btirfoguaszfásunh céljaira
,
'A háborús Helyzet következtében előállott bőrhohozalali nehézségek, valamint a sertésbőrök
bőripari célokra történt felhasználásánál külföldön elért sikerek, arra indították az illetékes magvar hatósági tényezőket és bőrgyárakat, hogy az.
országban vágásra kerülő sertések bőreinek bőripari célokra leendő felhasználásával foglalkozzanak.
Magyarországon a múltban nem dolgoztak fel
sertésbőröket és a bőrőndös,-, diszmü-, stb. iparok részére a kész bőröket külföldről hozták be.
'A behozatal nagvrészben az Egyesült-Államokból
történt, a hájioru óta a behozatal természetesen
'teljesen szünetel.
Németországban
rendeJetí utón köteleztek
minden sertésvágó üzemet, hogy az üzemében
vágásra kerülő sertések meghatározóit százalékának bőrét fejtsék le és bocsássák a hatóságok
óllal kijelölt gyiijlöszervek rendelkezésére. A némrt bőripar a legnagyobb áldozatkészséggel hajtotta végre a birodalmi kormány rendelkezéseit a
sertésbőrök feldolgozására vonatkozóan. Ennek
eredménye abban mutatkozott, hogy ugy a hadsereg. mint a polgári fogyasztás céljaira számtalan
rikkhez sikerrel használják a sertések bőrét.
Ma már több államban foglalkoznak a sertésbőrök fejtésével. Hála a magyar kormány előrelátásának és körültekintő gondoskodásának, az
illetékesek lehetővé tették, hogy a sertésbőrök
feldolgozására és felhasználhatóságára a kísérletek a hazai üzemekben is folyamatba telessenek.
A ki-érletek a legszebb reményekre jogosítanak
és az eddigiek plánján megvan a lehetősége annak, bogv megfelelő intézkedések meghozatala
Után. n legkülönfélébb eddig külföldről nemes devizáért brhnmtl bőrökből készült cikket a jövő
ben magvar munkás ki ze ál'tl kikészített n affyar sertésbőrből állit; anak c'ő.
f.
Nemes-járj priyne

)( Ilütöházas nj vágóhidat épft Orosháza, Orosházáról jelentik: A földművelésügyi miniszter 120
cz.cr pengőt kölcsönt ad Orosházának egy liütőliázas vágóhíd felépítése céljaira. A községnek ez
OTI-nál is van 200.000 pengős vágóhídi kölcsöne:
a két kölcsön 320.000 pengőjéből az építkezést rövid Időn belül megkezdik.

Friss s e r t é s fejláli
kapható kg kint 90 fillér, zsirszcdclck kg-kcnl
1.80 fillér.
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INGATLAN.

FORGALOM

Szeged szab. kir. város területén 1910. szeptember 21-től 28-ig a következő ingatlanok cseleitek gazdát:
Bárkányi Illcsné eladta G'cra András és nejének a Makraszék-düllőbén lévő 1 hold 938 n. öl
földjét 15.20 K. kai. t. jövedelemmel 2000.— pengőért.
Bartók István és neje eladták Krizsán Dezső
és nejének a Géip-utca 3 számú házukat 129 n. öles
telekkel 6000.— pengőért.
Váradi .Kálmán és neje eladták Makra Mátyásnénak a Ilattyu-utca 30b szám alatt lévő 120 n, öl
házhelyüket 2800— pengőért.
Yeszclka Andrásné eladta Varga Istvánnak a
Franciahegy-düllőben lévő 1141 n. öl földjét 19.25
K. kat. t. jövedelemmel 2852.50 pengőért.
Fodor Józsefné eladta Márki Imre és nejének
a Béró-düllőben lévő 1 hold 771 n. öl földjét 8.85
K. kat t. jövedelemmel 2100.— pengőért.
Shenker Lajosné eladta Korpássy Gusztáv és
nejének a Liget-utca 16 szám alatt lévő 83 r. öl
területű házhelyét 916.— pengőért.
Klesz József és neje eladták őzv. Fenyves Dezsőné és társainak a Lendvai-utea 14 számú házukat 159 n. öles telekkel 12.500
pengőért.
Kökényes! István és társai eladták Szőke Lajosné nnk a Korda-sor 16 száu-ú házukat 178 n.
öles telekkel 7000 pengőért.
;
id. Mojzes Sándor és társa eladták id. Rattancs Imrének a Soniogyitelep I. utca 13 számú
házukat 3900 pengőért.
ördög Antal és neje eladták Kiss Mihály és
nejének a Matyderék-düllőbcn lévő 1242 n. öl földjüket 20.96 K. kat. t. jövedeleminél 3000— peneőért. <
Ujvárv Pá Iné és társai eladták Dobó Tstvánnónak a Ballagitó-düllőben levő 418 n. öl földjüket 3.50 K. kat. t. jövedelemmel 1256.40 pengőért.
Sándor Ferencné eladta Pálinkás Gyula és nejének a Zoltán-utca 20 sz. házát 220 n. öles telekkel 10.500.— pengőért.
Katona János és neje eladták' Szűcs Eajos "István és nejének a Külső és Belső Szatvmaz-düüöben lévő í hold 800 n. öl földjüket 24.52 K. kat t.
jövedelemmel 2900.— pengőért.
özv. Csánvi Tslvánnc és társa eladták ifjú Kertész Keszeg Józsefnek a Feketeszél-düllóbcn lévő
1 hold 889 n. öl földjüket 42 K. kat. t. jövedelemmel 5724.70 pengőért.
Katona .Tózser eladta Savanya Miklós és nejének a Róma Kálvária Jcrikő-düllőbcn levő 70t
n. öl földjét 11.83 K. kat. t. jövedelemmel 175250
pengőért.
Kovács István eladta Hódi Ferenc és nejének
a Ballagitó-düllőben lévő 163 n. öl földjét 1.28 K.
kat. t. jövedelemire] 326.— pengőért.
Tanács Józsefné eladta Márki Antalnak a Mó.
rabalom-düllőbcn lévő 1 hold 1100 n. öl főijét
7.10 K. kat. t. jövedelemmel 2000._ pengőért.

4 — 5 szobás összkomfortos

L AaKfölérni
Á Svaaii
T a fölér

hözelében november l-re
heresünh. Cini a kiadóban.
fillérért
mindennap

cserélhet

könyvet

a Délmagyarország

Kö?csönkönyvtáráha*?

APRÓHIRDETÉSE

Magános idősebb úriember uii
Családnál
szép lehetőleg földszinti szobát keres teljes
ellátással. Ajánlatokat
orvos jeligére a kiadóhivatalba kérek.
Bútorozott szoba különbejáraltal olcsón kiadó. Hunyadi tér 3. 11.
cm 7.
Kapualatti bútorozott
szoba ágynemű nélkül
kiadó. Tégla törmelék
eladó. Maros u. 16.
Egy kisebb bútorozott
szobát keresek, kii lön
bejárattal Discrét jeligére.

Kiadó Kolozsváron 5
szoba hallos, összkom
fortos lakás, klinikák
közelében. Érdeklődni;
Melis. Deák F. a. 22.
Lakótársnőt
keresek,
ki nappali elfoglaltság
gal bir. Sz.őkéné Horváth Mihály u. 1.
Vadász utca 8 sz. új
házban 3 szobás lakás
nov. l-re kiadó. érd. u.
ott
Szép
utcai
üres
szoba kiadó féregmentcs Horváth Mihály utca 9 félemelet.

Stoppoltassa
ruháit a
»Budapcstic kézműszövönel. Eredeti
gyári
beszövések. Üzlet: llág i sörkertlcl szemben.
Lakásfetötlenitö Vállalat

ÜEMN

irodája, Somogyi utca 10 az
Tat. 31-77.
Gépírni
tudó
kezdő
tisztviselőnőt
felvesz
Városi Nyomda, Kárász utca.
Fodrásznőt jómunkást
felvesz Bccker, Újszeged, Vedres utca 11).
Kárpitostanoncot fizetéssel azonnalra
felvesz Kakuszi Kárpitos,
Aradi u. 5.
Fodrásznőt ki jol vizondolál felvesz' Bálint,
Brüsszeli körút 2.
ZONGORÁT
tökéletesen hangol, javít Rakovszky, a Zeneiskola bangiolója Jakab
Lajos ti. 5. Telefon 22-80
Levelezőlap liivásra is
azonnal jön!
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Biiffébe
kávékiszolgá"
lásboz kellemes modory
LEÁNYT
felveszek Sándor Béla,
Kelemen-utca 11.
1 'ék la nőne Dorozamára
teljes ellátással felvéte
tik'. Cim: l'app Nándor
ékszerésznél Csekonics*
n Ica 1.
BOrvágó szabó kisegjlőnek elmenne, iriulavágást is vállal. Érd:
Gyöngytyúk u. 9.
Üzlethelyiség
azonnal
kiadó műhelynek vagy
irodának alkalmas helyiséggel Kölcsey u. 9.
Érdeklődni
a házmestérnél lehet.

KaiJngaUan
Telek eladó. Újszeged
legexponáltabb helyén
a SzUE mellett. Tud,
Középkikötő-sor 2.
Eladó Gólya u. 18. sz&
mú ház fatelep engedélivel olcsó árért. —<
Ügynökök kizárva.

flDÍK-V^Tét.'
Vennék zongorát, —
esetleg pianninót. bar
moniumot is. Gyártmány és ármegjelölésével- Készpénz jeligére n kiadóbaMástéltonnás hátsóiker"
kcrckes pirma teherautó eladó. Megtekintheti
Murka Istvánnál Vadász utca 1
ÜNNEPEKRE
legolcsóbban
vásárolhat libát, kacsát, csibét
egészben és részben I.
r. zsirnakvalót, tisztított aprólékot
Rózsánál Mikszáth K. u. 5.
alatt.
Henteseknek
ringókés
tőkéveíl olcsón eladó*
Maros u. 27.
Berkei mérleget veszek
Aradi u. Tejüzem.
Egy ebédlőszőnyeget éü
ogv csillárt vennék. —Gim: Széchenyi tér 8,
Ungor Ilonka névre.
Keveset használt 42-es
tiszli csizmát keresek'
megvételre 42-cs jeligére a kiadóba.

gttiflwrtite
40 százalék' részesedé.?
sol keresek egy Jóljövodclmezö üzleti vállalkozáshoz tőkés társat, ki esetleg ingatlannal rendelkezik. —
Négyezer pengő jeligére a kiadóba.
Budapestre szállítanék
csütörtökön 3 tonnás
teherautóval bármit.
FARAGÓ,
Csongrádi takarék.

Szerkesztésért és kiadásért felel;

Berey

Gézs

főszerkesztő.
ft Délmagvarország Hírlap- és Nyomílavállala! R l
A gyvezet ő-i gazgatóla.
—o(~)o—
Szerkesztőség; Szeged. Aradi-utca 8. — Éjszakai
szerkesztőség: Kátvária-utca 14. — Kiadóhivatalt
Szeged, Aradt-ntea 8. _ l'eleton (szerkesztőség
kiadóhivatal és nvomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
Délmagvarország tt'Hap- és Nvomdavátlalaf BL
Nyomatott: A ti LA KA GYÖRGY
Höitorgőgépén
Szeged. Kálvártr utca 14 telrton: 10-84.
reieiös üzemvezető Atii»i.„ i-iv*n

