Vasárnap, 1940. X. 0.
A bosszú és a megbocsátás
Korok változásával váltözilí az ünnepek jelentősége is. A nemzet naptárában változatlanok maradnak az ünnepnapok, do amint a változó korszellem hatása alatt módosul az ünnepelt, vagy meggyászolt események megítélése,
úgy változik értelme, jelentősége az ünnepnek
is. Az első világháború előtt, egészen másként
ünuepeltük meg március tizenötödiket, mint
ahogy szt apáink ünnepelték az 1848 után és
1867- előtt a sötét időkben s a mai ünnepi szón'ókok merőben más mondanak, mint
amin
apáink lelkesedtek.
Az október hatodiki gyásznap méltatása sem
független a kortól, moly elborult lélekkel emlékezik felejthetetlen áldozatairól.
S
a most
ránkköszöutött évforduló csodálatos erejíí és
taniilságú párhuzammal tárja fel örök tanítását.
Teleki P á l gróf, amikor a képviselőházban
erdélyi útjának tanulságairól számolt be, lélekbemarkoló szavakkal tett bitet amellett, hogy
a visszatérő magyarság lelke mennyire távol
áll minden bosszútól és minden megtorlástól.
Reggel vonultak ki a román csapatok rombolással és rablással, olykor életek pusztításával
adva szabad útat gyűlölködésüknek és bosszújuknak, aminek kiélésére már idejük nem volt
s amikor csak pár órával később a ruagyaí Csapatok bevonultak, a legelső pillanatban, amikor magyar hatóságok vezetőihez szólhattak a
meggyötörtsóg alázatától még kábult magyarok, első szavuk az volt: nem akarunk megtorlást. Emberek, akiknek teste még sebes volt
a frissen letört bilincsektől, első szavukban azt
kérték, csak bosszú ne legyen. A magyar miniszterelnököt az utcán állították meg ezekkel
a szavakkal: „Miniszterelnök Ur, ne bosszuljunk meg semmit!"
A magyar nagylelkűség és a magva,?] józansSg forrott össze ezekben a kívánságokban. Minél több szenvedés vérözönén kellett átgázolni
Erdély magyarságának, a gőg és gonoszság minél többször ült győzelmi tort felettük, minél
többször sújtott rájuk a gyűlölködés korbácsa,
annál több nagylelkűségre teszi őket képessé
a felszabadulás boldogsága. Erdély népe béliít
akar, békét azokkal is, akik nevében saját hazájában üldözött vad lett. de békét akar a maga
magyar portáján is s nem keresi, licígy ki milyen utakon és milyen eszközökkel állt üldözött
népének szolgálatára. A felszabadulás boldogságában cl akarnak felejteni minden emléket,
ami belső meghasonlásnak, az egyetértés, vagy
egy úton menetelés fájdalmas kudarcának jelenségeit őrizné meg. — el akarnak törölni
mindent, arai egymástól elválaszthatná azokat,
akiket a közös sors fogott össze e akiket Erdély hazatérése szabadított fel.
Az aradi gyásznap a lelketlen bosszú emléknapja, az erdélyi felszabadulás a megbocsátás, kiengcszlelődes cs a béke ünnepe. S ebben
az összetalálkozásban a nemzeti gyásznap máink' tanulsága is felvilágosodik: nincs érteimetIcnebb, mint a bosszú, nincs ártalmasabb, mint
a megtorlás. — bilincsekkel csak a testet lehet
megtörni, de a lélek a meggyötört testben is
felmagasztosul és ú j erőkkel, a szenvedés és
megaláztatás erőivel gazdagodik.
S amikor két korszak partjai között vajúdva keresi a nemzet jövőjének iga.z útjait, az
összetalálkozó ünnepek összetalálkozó jelentőségében keres és talál eligazodást sorsának
alapvető kérdései számára is. Nagy feladatok
állnak elénk, akiket korszakok vízválasztóira
parancsolt a végzet. Meg kell újbódmink szellemben és intézményekben, meg kell újhódnunk
magyarságunkban. Mérhetetlen tömegű cs súlyú feladatok megoldása vár ránk. De amikor
erős akarattal és erős kézzel hozzáfogunk a kor
átformálás nagy munkájához, fogadjuk meg.
hogy gyűlölködés nélkül és minden elkerülhető
szenvedés okozása nélkül hajtjuk végre az ú j
kór ránkszabott feladatát. A lelkünkben nem
lehet helye bosszúnak s nem akarhatjuk vérét
[Venni azoknak, akik másként voltak eddig magyarok, mint aliogy ezután kell yáUaluiok a
magyar sors parancsait. Az _ erdclvi_ szellem
bosszútól és megtorlástól irlózó példája világosítsa fel értelmünket és akaratunkat. S az
a belátás, hogy ha vállaljuk is a mai kor palojicsait, magyarul, magyarok számára és ma-
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gyar szellemben kell hozzálátnunk kötelességeink teljesítéséhez. "A mi életformánk a keresztény, nemzeti és szociális állam, mely belegyökerezett ezer esztendő keresztény és nemzeti hagyományaiba. Ne engedjük meg, hogy a
szociális program mellől a keresztény program
lefakuljón, vagy lemáljon, veszítve parancsának erejéből és varázsából. Atni a németségnek' a nemzeti szociálizmus, ami az olasz népnek a fassizinus, az nekünk a keresztény, nem-

XVI. évfoluam 220 szám
zeti cs szociális magyar államrend legyen. Magyarok és keresztények vagyunk, sem a ma*
gyarság nagylelkűsége, sem a vallás parancsa
nem engedi meg, hogy a bosszú és megtorlás
sötét szenvedélye megzavarhassa és elszeplősítse a tiszta lélek és tiszta kéz munkáját. A
bosszú gyásznapjáról s a megbocsátás boldog
ünnepéről ezeket a tanulságokat vigyük magunkkal a nehéz kötelességteljesítés előttünk
álló útjára.

Nem volt szó békeoffenziváról
a brenneri találkozón
Cáfolják az angol p r o p a g a n d a híresztelését

Szombaton tovább folyt az angol városok
bombázása - Elrendelték Kairó kiürítését
Róma, október 5. Serrano Suner szombaton délelőtt repülőgépen elutazott Rómából. Elutazása
előtt a villa Madamában Ciano gróffal tárgyalt
Az olasz külügyminiszter kikísérte Sunert a repülőtérre, ahol több más magasrangu tisztviselő
is megjelent a búcsúztatáson.
Madrid, október 5. A Német Távirati Troda jelenti: Serrano Suner belügyminiszter Rónából jö-

vet, repülőgépen szombaton délután Madridba érkezett. Fogadására megjelent a német és az olasz
nagykövet is.
Róma, október 5. A Stampa madridi jelentése
szerint Serrano Suner látogatásának meghosszabbítása és a brenneri találkozó között nyilván öszszefügges van.

M ondol propaganda kitalálásai
a brenneri találkozóról
Roma. október 5. A brenneri lalálközóval
kapcsolatban az angol propaganda a következőket állította':
1 rA két vezérnek azért kellett
találkoznia,
hogy elsimítsák a két tengelyhatalom közötti
állítólagos
véleménykülönbségeket.
2. Mussolininek és Hitlernek el kellett határozni a katonai tevékenység kiszélesítését.
3. 'A két államvezető megvetette egy béke'offenziva alapjait.
Római illetékes körökben kijelentették, h'Ogy
a három feltevés a legcsapongóbb
képzeletre
vall és azokra az aggodalmakra mutat, amelyeket a brenneri találkozó
a
tengelyhatalmak
ellenségeinél keltett. A tengely szilárdsága és

együttműködése teljes és maradéktalan, a ncze-..
tok azonossága pedig valamennyi politikai és
katonai kérdésben tökéletes- Keitel tábornok
jelenléte a megbeszélés utolsó részén azt bizonyítja, hogy a katonai kérdéseket is megvizsgálták és ez a tény szétoszlatta az állítólagos
békeoffenzíváról< szóló feltevést. Ezenkívül a
tengely politikája a háború korlátozására és
a konfliktus bármilyen kiterjedésének
megakadályozására irányul. A tengelynek ez a határozott akarata és erőfeszítése — mondják római körökben — előmozdítja mindazoknak a
nemzeteknek békés együttműködését; amelyek
a tengely győzelméből az ú j európai rend bekövetkezését és az angol hegemónia alóli felszabadulását .várják.

Ufabb haíalmas liizeh Londonban
Berlin, október 5. A Német Távirati Iroda jelenti: A szombati nap folyamán a London körül és
a déli grófságok felett lefolyt légiharcokban öszszcsen 29 angol gépet lőttünk le. Repülőink bárom
vadászgép kivételével győztes legénységükkel mind
visszatértek.
Berlin, október 5. A Német Távirati Iroda jelenti: Londonban szombaton a Themse-kanyarban
dokkokat, élelmiszerraktárakat és hadfelszerelési
üzemeket bombáztak. Ujabb nagy tüzek keletkeztek. Londontól délkeletre és kcletro a német bombatámadások katonai és élelmiszerraktárak, valamint közlekedési berendezések ellen irányultak.
Megfigyelőink szerint a támadások folyamán egy
katonai tábort, pályatesteket és olajtartályokat
telitalálat ért.
Legújabb értesülések ezerint az Anglia feletti
légihareok folyamán a németek harminc angol vadászgépet lőttek le. A németek vesztesége hét vadászgép.

Egy hadianyaggal teli bafak telitalálat következtében kigyulladt.

Átadták Angliának az amerikai
rombolókat
Newyork, október 5. Az Egyesült-Államok flottaparancsnoksága befejezte az angol haditeugereszetuek átadott 50 torpedóromboló átirányítását.
Az utolsó torpedórombolók pénteken futottak be
az ujfundlandj IIalifax kikötőjébe,
I

Kairó kiüritesc
Athén, október 5. Az egyiptomi kormány hivatalosan elrendelte Kairó teljes kiürítését. A várost
mindazok kötelesek elhagyni, akik neiu állnak az
ellátási hivatalok cs a kiürítést végző hatóságok
kötelékében.

Angol vőrosoK bombázása

Cáiolják, boön németek lennének
Afrikában az olaszok oldalán

Berlin, október 5. A" Német Távirati Iroda
jelenti: A szakadatlanul folyó fegyveres felderítés során német kötelékek szombaton Londonon kívül más brit városokat is megtámadtak. A londoni dokkokon és élelmiszerraktárakon kívül súlyos találatok érték Hastitigsban
a vasúti berendezéseket. Grawesendben
pedig
felgyújtottak a gáztartályokat. Délután a part
közelében a német bombázók egy angol katonai tábort és közeli ütcaállásokul
támadlak.

Róma, október 5. Illetékes olasz körök megcáfolják azokat az angol rádió által i-inételten terjesztett birekeí, amelyek szerint Egyiptomban az
olasz csapatok oldalán német különítmények is
harcolnak. A kérdéses hadműveletekben, mint nyomatékosan kijelentik, csak olasz haderők veszne*
részt, azonban Kelet-Olaszafrikában, mint annakidején azt jelentették, az ott élő németek kívánságához képest egy német önkéntes kötelék is alakult.

Őszi cipőt! Iskolacipőt!
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Ellenrendszabályokra kényszeríti Magyarországot
a románok magatartása
50.000 magyart üldöztek ki eddig román uralom alatt maradt ferülelröí
Budapest, október 5. K M T I jelenti r Hivatalos jelentésekből megállapítást nyert, hogy a
bécsi döntés után és különösen a visszatért erdélyi részek visszacsatolása Után a vissza nem,
fisatolt terüli len élö magyar lakosság a román
hatóságok részéről állandó súlyos zaklatásnak
és üldözésnek volt cs van kilőve.

határmenti megyékben körülbelül 10 000 és Budapesten 7—8000.
A kiüldözésel? következtében napról-napra
növekvő szám Magyarországot
kényszerhelyzetbe hozta, a románokkal való
tárgyalás
ngyanis, hogy a menekültek mindkét részről
otthonukba visszabocsáttassanak és foglalkozásaikhoz
visszatérhessenek, a románok huzaKöz- 'és magánalkalmazottakat,
mindenféle
vonája
és
merev ellenállása következtében
hivatalnokokat
állásukból
elbocsátanak, legeddig nem vezetett eredményre. Hyen körülméegyszerűbb munkásokat, még vasúti munJcásonyek között a magyar kormánynak ncni volt
7cat és postásokat, gyári
szakmunkásokat
és
napszámosokat is foglalJcozásaikból kiüldöznek, választása: kénytelen volt a retorzió eszközéhez
Masőt lakásaikat is elfoglalják,
igen gyakran a folyamodni és ennek eredményeképpen
gyarország területéről is kiutasításokat eszkölegszükségesebb ruházatuktól is megfosztva, tezölni.
szik át a haláron őket.
A kiutasítások száma neran meg mindig
Ennek a döntőbírósági ítélettel és minden
csak egy jelentéktelen töredékét képezi a viszemberiességgel ellenkező eljárásnak a követ- sza nem csatolt területről kiüldözött magvarokkezménye az, hogy ma már közel 50.000 méné- nak, de ha az eljárás a románok részéről nem
it ilt van Magyarországon
és pedig Kolozsvá- szüutettctik be és a kiüldözés tovább tart. Marott körülbelül 17.ÍWK), Nagyváradon 7000, Ma- gyarország is kénytelen lesz erőteljesebb retorrosvásárhelyen 8000, Szalontától Brassóig a zióval felelni erre.

A felsőház is megszavazta
a visszacsatolási javaslatot
Budapest, október 5. Ünnepélyes keretek között
tartotta szombaton ülését a felsőház. A román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a magyar Szent Koronához visszacsatolásáról
és az országgal egyesítéséről szóló törvényjavaslat volt a napirend egyetlen tárgya. A javaslat bizottsági és általános tárgyalására egyhangúlag
kimondták a sürgősségek
R a v a s z László református püspök szólott elsőnek a javaslallioz. Beszédében a többi között a
következőket mondotta:
— Lbből a törvényjavaslatból megerősödött zenével harsog ki a magyar nemzet önérzete és önbizalmának tudata.
— Semmiféle jóakarat, vagy külső segítség a
kérdést nem tudta volna megoldani, sőt „ kérdést
tol sem vetetto volna, ha egy élnj akaró és élni
tudó nép a maga lelki, erkölcsi, politikai és katonai erejével (IJg/ van! Ugy van!) elő nem késziti
ezt a kérdést és a megoldás küszöbére el nem
hozza. Az, hogy a nemzet két évtizeden keresztül
csak azért a gondolatéri élt és dolgozott, az, hogv
határon tul másfélmillió magyar ugy tudott szenvedni és ugy tudott fáradni, olyan szent oktalansággal — bármily dőrének látszott, hinni tudott
— az, hogy ilt a magyar aktivitás, odaát a magyar passzivitás egyre nőtt, a végén c nemzetnek
ez a kettős megnyilatkozása egv éjszaka felkapta,
mint a tenger hulláma a gályát, vezérünket, Magyarország kormányzóját.
Ravasz László püspök e szavainál a felsőház
felállva hosszasan ünnepelte Horthy Miklós kormányzót.
— Ez az erő tette képessé a miniszterelnököt
és a külügyminisztert (viharos éljenzés és tapsi,
hogv semmit ne kockázassanak és semmit ne elriasszanak el és a kellő időben egv vérnélküli honfoglalást nagy erkölcsi, politikai tényét végrehajt,
aák.
Ravasz T.ászló a javaslatot elfogadta.
Ezután T e l e k i Éál gróf miniszterelnök" emel-
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kedett szólásra. Hivatkozott arra, bogy a képviselőház a törvényjavaslatot egyhangúlag elfogadta
és most a felsőház foglalkozik vele, amely a hagyományoknak különösen is őre. Azl tapasztalta,
hogy az erdélyi román nép nagy megnyugvással és
szeretettel fogadta a mi közigazgatásunkat. Lz
pedig annak a bizonyítéka, hogy az erdélyi románságnak mi vagyunk az igazi istápolója. Nehézzé
a feladat csak akkor válik, hogy huszonkét cv
alatt a gyűlölködés olyan atmoszférát teremtett
és ezt az atmoszférát a haláronluli irredentizmussal még ma is szitjak, — amely a lelkeket elválasztja egymástól és kiélezi az ellentéteket. Mi a
noblessfi óblige elvét önmagunkkal szemben érvényesítjük, ebben az érzésbén fogunk össze.
— Az atrocitások lehetetlenné teszik két államnak, két népnek az egymás mellett való békés
életét. Tudjuk, hogy ami ma folyik, az nem állandó. Az erdélyi medencét lehet politikailag kettévágni, de emberileg, társadalmilag, hagyományilag
egy marad. Az erdélyi nemzet nem faji, nem származási alapon egységes, hanem azért, mert ugyanazon a földön, ugyanabban a levegőben, azonos
lelki hatások alatt, eggyé forrlak az olt élő emberek. Ez az erdélyi hagyomány. Az erdélyiek,
mint történelmi nemzet, nem szűnnek meg hordozni
az erdélyi gondolatot.
— Iluzzá kell fognunk sürgősen ahhoz a feladathoz is _ iiiondolla a miniszterelnök —, hogy
azokat a kincseket, amelyeket most lellünk. amelyek lelki kincsek, minél gyorsabban beleolvaszthassuk az egyetemes U'agyar nemzet lelkébe.
A miniszterelnök nagv tapssal fogadott beszéde után a felsőház ugy általánosságban, mint részleteiben. egyhangúlag elfopadla a javaslalot.
S z é c h e n y i Rróf elnök bejelentette, hogv
szerdán délelőtt 10 órakor ül össze ismét a felsőház és letárgyalja a keresztény vallásfelekezelek
egvházainak felsőházi képviseletéről szóló •örvényt, valamint a miniszterelnöknek az erdélyi
képviselők meghívásáról szóló indítványát.

L e l k i e n ünnepelték
a felszabadult országrészeket
az Erdélyi Férfiak Egyesülete es'jén
(A Délmagyarország munkatársától) A viszszatért erdélyi részeket ünnepelte szömbatoa
délután a szegedi Erdélyi Férfiak Egyesülete
cs a . S z E F H E . A két egylet színvonalas műsoros délutánt rendezett a bölcsészeti egyetemen,
az auditórium
maximumban az „Erdélyért"
akció javára. Nz ünnepségre meglepően nagyszámú közönség töltöttemeg az auditórium maximumot és lelkes tapsokkal tüntetett az erdélyiek mellett.
Gelei József dr. egyetemi tanár elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy Erdély sokkal
inkább rá van utalva a magyar társadalom segétségére, mint annakidején a Felvidék. A viszszatért erdélyi részeket a 22 éves elnyomatás
alatt tel>sen kifosztották, a honvédség diadalmas bevonulásakor mégis odaadták a boldog
erdélyiek mindenüket a bevonuló katonáknak,
hogy magyar vendégszeretettel fogadhassák a
felszabadítókat. Az erdélyiek megérdemlik,
hogy erőnkön felül is segítsük őket most, amikor visszatértek.
Ballá István ny. igazgató „Hogyan veszfcU
tűk el Krdélyt'i" című székely lelkesedéssel fűtött előadásában ú j tatárveszedelemhez hasonlított el fl 22 éves román megszállást Erdélyben
Történelmi visszapillantást adott az Erdélyt
elromáuosíló törekvésekre, nz oláh propaganda. eszközeire, majd a székelység elszigeteléséről és évszázados elhanyagolásáról beszélt fájdalmas hangon. A hatásos és szívből fakadó
beszédet a közönség több izben őszinte tapsokkal szakította félbe. Ezután Bodokinc Gelei
J u d i t két raegkapóan_ kedves és szcp - zckely
Balladát szavalt el bájos modorban.
Mihálli
István egyetemi magántanár Erdély
földjét.,
helyesebben begyeit mutatta be vetített képekben. Nagy felkészültségű, tudományos előadását hálás tetszés fogadtaÁbrahám Ambrus dr. egyetemi tanár, a T;»nárképző Főiskola igazgatója felfokozott érdeklődés közepette arról beszélt, hogyan szereztük vissza Erdély egy részét. Költői stílusú,
igen hatásos előadásában kifejtette, hogy a hit
szerezte vissza Erdély egy részét, a hit, amit
fajtánk életrevalóságába, az, igazság győzelmébe vetettünk. Nem kell féltenünk tehát senkitől, sem ellenségtől, sem baráttól szcp hazánkat, mert velünk vnn az igazság és az Isten.
A szép ünnepség a székelv himnusz elcueklésével ért véget.

II szegeti tisztviselők erdélyi vacsorája
A szegedi tisztviselők Erdély nagyöbb része
visszatérésének megünneplésére
a Szegedi
Tisztviselők Otthonában 150 személyes ünnepi
vacsorát rendeztek.
'
A nemzeti színekkel cs zöld lombbal feldíszített termeket zsúfolásig megtöltő közönséget Tóth Béla dr. helyettes polgármester, nr,
egyesület elnöke üdvözölte ünnepi beszéd keretében. Költői szárnyalású szavakkal emlékezett meg az üdvözlések után Erdélyről.
— Tündérország Erdély — mondotta a többi
között — és most már a magyar valóság nagyszerű tündérországa. Sok-sok keserves esztendő
telt el Erdély visszavárásában és most a megnagyobbodott országban minden palotán és
minden zsindelyes házon, minden nádfodeles
kunyhón, nemzeti zászlót, piros-fehér-zöld színeket lobogtat a szél. Vége a rossz álomnak
vége, hogy fenyegetett és üldözött legyen a
magyar a saját földjén. Vége, bála Istennek,
hogy vége, és hittel hisszük, hogy a piros-fehér-zöld tavasz el nem hervad többé;
nem,
nem, soha!
, >
A nagyhatású ünnepi beszéd ntán lelkesedéssel ünnepelték Horthy Miklós kormányzót,
a díszvacsora közönsége a legjobb hangulatban -mVáin' maradt pgviitt.

Ha Glöcknernél

fesief,

becsületes munkát

Iskola-utca 27—29.
Telefon: 12—69.
ies

CIRKUSZ

a legutóbbi évek l e g h a t a l m a s a b b
Az előadások sorrevtdie:

ÜSZtiltat

kap!

(Dóm-tér)
Agytollgőztisztitá-?.

Valévia-iéven

műsorával

Minden este 8'15-kor, Hétfőn és kedden utolsó bucsuelőadás.
Vasárnap 3 előadás; d. u. 4 és 6, este 8*15-kor.

Németország vezet
a kétnapos német-magyar
atlétikai viadalon
Budapest, október 5. A nagy érdeklődéssel várt
német-magyar allélikai mérkőzés első napján,
szombaton délután közel 10.000 főnyi lelkes közönség előtt folyt le a mindvégig érdekes és időnkint
igen izgalmas küzdelem. Az első versenynap 11
száma után Németország vezet 64:51 arányban. A
verseny részletes eredményei a következők:
11.0 méteres gátfutás: 1. Szabó dr. (Magyarország) 15 4 mp, 2. Be-c-ker (Németország) 15.5 nip,
3. Nádasdy (Magyarország) 15.8.
400 méteres síkfutás: 1. Harbig 49 mp, 2. Ahrens
(Németország) 49.3, 3. Polgár (Magyarország) 49.6.
'100 m. síkfutás: t. Mcllerovitz (Németország)
10.5, Z Korompav (Magyarország) 10.7, 3. Gyencs
(Magyarország) Í0.7.
Magasugrás: 1. Cscrua (Magyarország) 190, 2.
Na eke (Németország) 185.
1500 méteres síkfutás: 1. Keindl (Németország)
é:53.8, 2. Szabó (Magyarország) 3:54.2, 3. Giesen
(Nérret ország) 3:59.6, 4. ITarsányi ("Magyarország)
4 00 6. Szabó veresége a verseny kellemetlen meglepetése volt.
Hármasugrás: 1. Homolk'a (Németország) 14.60,
2. Somló (Mfagvarország)'14.57.
Súlylökés: 1. Trippo (Németország)* 16.15, 2.
AVoelke (Németország) 15.66. 3. Darányi 14.95, 4.
Németh (Magyarország) 14.40 m.
Távolugrás: 1. Gvuricza (Magyarország)' 718, 2.
(Vermes 717. 3. Glotzner (Németország) 695
10.000 méteres síkfutás: t. Kelen' János (Magyarország) 30:23.6 (országos esnes). 2. Haushoffen 30:53, 2. Németh (Aíagvarország) 31:06.6 perc.
4x100 méteres váltófutás: 1 Németország '41.8,
2. Magyarország 42.1 rrp. A n«met csapat biztosan
győzött a rosszul váltó magvar csapattal szemben.
Kalapácsvetés: 1. Stroh (Németország)' 56 97
2. Blask (Németország) 50.90, 3. Biró (Aíagvarország) 46 méter.

Ploffnarorszáa ffkttivivól ll:5-rc
öuflzfeK az olaszok ellen
Budapest, október 5. A Fővárosi Cirkuszban
szombaton este Került eldöntésre a magyar—olasz
nemzetet Közötti ökölvivómérkőzés. A mérkőzést
Magyaroraza* nyerte Olaszország ellen 11:5 arányban.
—o(")o—

Eitnedáfy nélkül ferieszfeff
politikai röpiratokat foglalt le
a rendőrség
XA
Tlélm a gyár ország munkatársától)
Pénteken és szombaton számos á l l a m i és városi
tisztviselőnek sima fehérborítékú,
kézzelcímzett levelet kézbesített a posta. A címzettek a
Jevel kézhezvétele u t á n meglepve tapasztalták,
hogv a boríték egy gúnyképet és egy a baráti
hatalmakat gyanúsítgató röpiratot tartalmaz.
A gunyképen a baráti Németország vezérét ábrázolták, m í g a röpiratban egyes jelenségekre
hívták fel a címzettek figyelmét.
Hasonló tartalmú és értelmű röpcédulák kerültek szombaton a szegedi utcákon is forgalomba. A röpeédulákról hiányzik a készítő neve és a n y o m d a megjelölése, aliol a röpcédulákat készítették. A Szegeden található összes
ilyen tartalmú röpcédulákat a rendőrség nyomban lefoglalta és megindította
a nyomozást annak felderítésére, hogy a gúny képet és a, "röpeédillókat ki adta fel, és kik hozták
forgalomba.

s.o.s. SZAHARA!

SOS. SZAHARA!
SOS. SZAHARA!
Két férfi izgalmas küzdelme a nőért!
Vad szenvedélyek, forró légkör.
Küzdelem éleire halálra.
A legizgalmasabb film.
Főszerepben: J E A N P l E R R E AUMONT
CHARLES W A N E L és az uj csillag:

MARTA LABARR
Yasárnaptól keddig a

BELVÁROSIBAN
3, 5, 7, 9

Iskolacipők Kii
őszi diuaiuidonsagoii

H A - H A - n á i

nagy választékban
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Virágcső fogadta ai Erdélyből hazaférő
szegedi kerékpáros zászlóalít
Vitéz Szombatim Pál alezredes zászlőalf parancsnok Entéltjből hozott
fenyőkoszorút helyezett el a Hüsi Kapunál
. (A Délmagyaforszáa
munkatársától)
Szombaton délelőtt virágeső hullott a szegedi utcákra.
A kerékpáros
alakulat
háromhónapi
távollót
után
szombaton
délelőtt
virágesoben hazaérkezett, Szegedre. Tíz
óra
után m á r hatalmas tömeg lepte el a z o i a t nz
útvonalakat, amelyeken a kerékpáros honvédek
bevonultak a városba. A járdákon ott szorongott a város apraja-nagyja, mindenki virágot
szorongatott kezében. 11 óra u t á n k ü r t harsant
a Vásárhelyi-sugárút felől.
Amerre elvonult,
mindenütt virágeső hullott a honvédekre.
A
Hősök K a p u j a edőtt várakozott a hazatérő kerékpáros honvédekre vitéz Silley Antal altábornagy. hadtestparancsnok tisztikarával,
ott
volt Tukafs S á n d o r dr- főispán és még sokan
mások a város reprezentáns képviselői. A m i k o r
a kerékpáros honvédek a. Hősök K a p u j a elé

értek, vitéz Szombatiig P á l alezredes, a zászló*
a l j parancsnoka kiszállott az autóból és jelentest. tett a hadtestparancsnoknak. A
jelentés
után megszólalt az a kürt, mely Jolsva község
ajándéka
annak emlékéül, hogy
a
szegedi
kerékpárosok vonultak be 1939-ben elsőnele
Jolsva községbe. A kürtszó után a csapatok parancsnoka a Hősök K a p u j á n á l kegyeletes szavak kíséretében egy Erdélyből
hozott fenyő*
gályákból
készült koszorút helyezett el» A fenyőgalyakból
összeállított
koszorú
közepén'
nagy fehér rózsa díszlett, a piros, fehér, zöldszínű szalagon a következő felírás állott: „Erdély bódolata — Szeged hőscinek.
A lélekemelő aktus u t á n az alakulat elvonult vitéz Sillev^ Antal hadtestparancsnok és
tisztikara, v a l a m i n t a megjelent előkelőségek
előtt

Figyelmeztetés!
A 45. Osztálysorsjáték

I. osztályára

fenntartóit

sorsjegyeket

regi

tulajdonosaik

legkésőbb október 13-ig
vegyék át, mert ezután a sorsjegyeket az ú j igénylőknek kell kiszolgáltatni.
'A főárusitók egyúttal felkérik t. ügycfclikcl, hogy a sorsjegyekért j á r ó öszszeget a húzás előtt,

legkésőbb október 19-ig

az illetékes főárusitóhoz eljuttassák, hogy a játékban való részvételt biztosítsák m a g u k n a k .
_
,
...
.
a •.
. |
j,
E"Ésr
[ét
Nepyed
Nyolcad
flz I . O S Z f a y u s o r s j e g y e k m v a t a i o s a r a : 28 pengő
14 pengő
7 pengő
3 50 pengő
H a valaki a sorsjátékban bármely okból részlvenni n e m óhajt, szíveskedjék
a kapott sorsjegyet azonnal visszaküldeni.

H fövő évben uj épületbe
költözik
a kereskedelmi
tanonciskola
Megfelelő

épületet

bérel,

vagy vásárol

(A Délmagyarország
munkatársától)
Az iskolaszék legutóbbi ülésén heves v i t a keletkezett a kereskedelmi tanonciskola elhelyezésének kérdése körül. A kereskedelmi
tanonciskolát annakidején
ideiglenesen az iparostanonciskolában helyezlek cl azzal, hogy akkor, amikor lehetőség mutatkozik,
más épületben
kaó
helyet ez az iskola. A legutóbbi időkig azonban
nem mutatkozott semmiféle megoldási lehetőség, viszont az áthelyezést sürgetővé tette az,
hogy úgy az iparosanone,iskolában, m i u t pedig
a kereskedelmi tanonciskolában
nagymértékű
létszámemelkedés állt elő. Az iskolaszék ülése
úgy döntött, bogy a város hatósága keresseu
olyan megoldást, amely alkalmas arra, hogy
biztosítsa mindkét iskolának zavartalan működését. Ezt a megoldást most meg is találták:
Pálfy György^ dr. kulturtanáősnok érintkezésbe lépett az iskolák igazgatóival és a város
illetékes halóságaival s a beható tárgyalások
eredményeképpen olyan megegyezés jött lettre,
amely szerint
a kereskedelmi
tanonciskola
egyelőre ebben az évben az
iparostanonciskolában működik tovább,
a jövőre
vonatkozóan
pedig vagy egy megfelelő bérelt épületben helyezik el a kereskedelmi tanonciskolát,
vagy
pedig vásárolnak
egy olyan épületet, amely
Az óriási sikerre és érdeklődésre való
tekintettel
ma 3, 5, 7, 9 órakor, hétfőn utoljára 5, 7, 9-kor

Mária két éjszakája
S r é c h e n y i

a város

az iskola

céljára

egyszer s mindenkorra
megoldja az iskola elhelyezési problémáját.
Az íitóbbi tervvel kapcsolatban az az elgondolás látszik legcélszerűbbnek, hogy a város a
turistaszállóval
együtt, egy épületben helyezné el a kereskedelmi tanonciskolát, s erre a célra a kereskedelmi
minisztertől
államsegélyt
kér a kilátásba helyezett házvélelre. Eredetileg az volt a város
terve, hogy a Mars-téri fa- és fémipariskolában helyezi el a kereskedelmi tanonciskolát.
Ez ellen nem is emelt kifogást a miniszter, kikötötte azonban azt, hogy cz az elhelyezés ueiü
zavarhatja a fa- és fémipariskola szabad fejlődését és működését. Tekintve,- hogy a fa- és
fémipariskola is hatalmas fejlődésnek indult,
v a l a m i n t épülete is más célokat szolgál a jelenlegi rendkívüli viszonyok m i a t t ; itt nem lehetett elhelyezni a kereskedelmi
tanonciskolát
m á r csak azért sem. mert ez az iskola, amely
annakidején 50 növendékkel kezdte a működést,

KORZÓBAN
M a vasárnap utoljára
S P E N C E R T R A C Y és s
gyönyörű N A N C Y K E L L Y
2 m i l l i ó dolláros v i l á g f i l m j c :

Stanley, a i W M
a legsötétebb Afrikában

M o i i

i

A U T Ó SERVICE
tna már 300 tanulót' számlál s a fiatalságnak
a kereskedelmi pálya iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődése következtében még további
fejlődés előtt áll: nem férne el a fa- és fémipariskolában. A jelenlegi állapot viszont tarthatatlan, mert az iparostanonciskoában 1960
növendék van, tehát csaknem teljesen betölti
az iskola 2000 növendékro méretezett keretét és

Elsőrendű munkák
kárpitOS

készítése

és javítása

legmodernebb felszereléssel
olcsón jó munkát végez

S Z ESzentNIstvén-tér
T I S2 Tszám.V A N
192

így a vele együtt elhelyezett kereskedelmi tanonciskolával nem tudja folytatni a működést
Ezért kellett arról gondoskodni, hogy az elhelyezés kérdése mielőbb végleges megoldást
kapjon. Ebben az évben már nem lehet a helyzeten változtatni, jövőre azonban már ú i épületet kap a kereskedelmi tanonciskola.

Szedresi

n gj_
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kész párnázott Szent Mihály u. 1
Fodor u. sarok
bútorok raktáron Telefon: 15—56

Ez esőzés ismét kritikus helyzetet teremtett
a külvárosokban és a tanyákon
Szent Imre-városiak és tanyai lakosok küldöttsége a polgármesternél
, (A Délmagyarország
munkatársát él) Szombaton délelőtt Kabdebé István
nyugalmazott
hadbíró-ezredre vezetésével Szent Imre-városfészi küldöttség kereste fel a polgármestert
hivatalában. A küldöttség vezetője előadta a
Fodor-telep és az egész Szent Imre-városrész
árvízpanaszait, kérve, hogy ezeken a bajokon
a város vezetősége a lehető legsürgősebben segítsen. A talajvíz állandó szivárgása és a napok óta tartó esőzés miatt a házak fala teljesen átnedvesedett, úgy, hogy egyes helyeken
már összeomlással is fenyegetnek a kisebb épületek. A jelenlegi kis utcai csatornák nem tudják levezetni a vizet s így az egész telep, sőt
az egész városrész is lassanként valóságos bűzös bactllusteleppé válik.
Átmeneti segítségként a város szivattyúztatja itt a hatalmas víztömeget, ez azönban még átmeneti segítségnek
Is kevés, mert Bsak múló jellegű segítség, az
elszivattyúzott víztömeg helyébe már a következő órában ismét beözönlik a feltörő talajvíz.
Töhhször járt már kinn szakértő bizottság, a
csatornaépítési munkálatokra föl is vették a
megfelelő összeget a yáros költségvetésébe,
m á r meg is állapították, hogy melyik területeken vezessék majd át a megépítendő^ csatornarendszert., a munkálatok azonban minden előzetes intézkedés ellenére még ma sem indultak
meg. A felgyülemlett vizet legcélszerűbben a
Gedó-mellotti csatornába lehetne elvezetni, de
be lelietno iktatni a somogyitolopi és a fehértói
Csatornahálózatba is-

•le

TI N T U S

egy
elsőrangú
íróeszköz
mindenki
számára. H ú s z
évi
gyártási tapasztalatok a l a p j á n
k é s z ü l és százezrek igazolják kiválóságát.
Törhetetlen t ö l t ő t o l l
látható n a g y tintatartállyal. O l y a n sim á n ír, m i n t a ceruza és 2—3
másolutot készít.
'Acélhegye
ú g y s z ó l v á n felk o p h a t a t l a n és ezért a g y á r Ötéves garanciát a d .
1
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8.50
23.41.50
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cs a szállítási költség, • utánvétfel. H a nem felel meg, azonnal
visszakiildhető.
N a g y o b b mennyiségnél
k ü l ö n ajánlatot.

kcrfe.n

^oCdmk/utí
R A 1 L E J. Budapest 4
postafiók 141./II.

Pdlfy polgármester azonnal érintkezésbe lépett Csányi Ferenc főmérnökkel és utasította
egy olyan terv elkészítésére, amely véglegesen
megoldja a veszélyeztetett városrésznek és a telepnek árvízvédelmi kérdését.
Ugyancsak árvízügyben járt egy tanyai küldöttség is a polgármesternél Peták Nándor vezetésével. Előadták a tanya súlyos helyzetet,
amelyet a szünet nélkül özönlő talajvíz és a
mostani esőzés eredményezett. A polgármester
a tanyai küldöttség kérésének ügyében is eljárt s ígéretet tett arra, hogy a város mindent
elkövet a súlyős helyzetbon lévő tanyaiak
megsegítésére.

Hogy.

Uoi

vegyi*

egít-v fino-tn

dUcato*

timáud?

9

0

0

UMníVZttWCh.
a

(eUéccégiábtás.

B a u M t á t

\A SZEGEDI PIAC ARAI. A szombati állatpiacra
felhajtottak 62 borjut, 5 hizott sertést 198 so
vány sertést, 111 választási malacot, 5 juhot
és
3 tehenet. Az árak a következők voltak: borjú kilója 85—110, hizott sertés 110—125,
éves sovány sertés darabja 80—90, féléves 50—70
pengő, választási malac párja 20—35 pengő, .juh
04—65 fillér. Hus. Marhahús: I. rendű 1.80—190,
If. rendű 1.60—1,70, III. rendű 1.40-1.60, boriucoiub 2.20-2.60, lapocka 2.00-2.20, karaj 1.802.20, nyakas 1.60, szegy 1.60, pörköltnek való 1.40
—1,60, sertéskaraj 2.20—2.20, comb 2.00-2.34, lapocka 2.00—2.34, tarja 1.90, oldalas 1.70, zsirszalonna 1.96, háj 2.00, zsir 2.08 pengő. Teljes tej literje a piacon 22, a csarnokban 26 fillér. Harmati,
rántani való csirke párja 1.60—2.60, kilója 1.50—
1.80, nagyobb párja 2.60-5.00, kilója 140-1.60,
tyúk párja 4.00-6.00, kilója 1.20—1.30. sovány kacsa párja 800—6.00, hizott kilója 1.60—1.70, sovány lud párja 6 50—12.. hizott kilója 1.60—1.80.
tojás kilója 2.10—2.10, Gyümölcs. Álma: nyári
tjédes 80—1.20, savanyu szép 70—1.00. téli szép 60—
100, közönséges 30—60, őszibarack közönséges 80
120. körte téli szép 80—1, közönséges 50—80. szilva besztercei 70—80, csemfeeszöllő 90—1.20. kevert
50-90, dió 80—1 40 peneő Zöldség. Borsó hüvelyes
kilója 40—60 fillér, fejtett literje 80—1.00, zöldbab kilója 14—26, burgonya nyári rózsa 12—16,
őszi rózsa 10—12. Gülbaba 10—14, oltott rózsa
10-14, Ella &—10, apró 6—8, vöröshagyma 10—
16, fokhagyma 30l_40, petrezselyem csomója 6—
14, vöröscékla kilója 10—16, vöröskáposzta kilója 8—16, zeller darahja 4—14, fejes káposzta
kilója 6—12 fillér, kelkáposzta 8—14. karfiol
darabja 6-40, saláta feje 3—8. karaláb kilója 4
—8, tök főzni való 3—5. paradicsom 6—14, ugorka nagy 20—30, apró 50—80. zöldnaprika apró hegyes 10 darab 3—7, tölteni való 20—40. torma kilóia 60—1 00. spenót 15—25. sóska 15—30. zöld kukorica csöve .4—8 fillér. Füzéres paprika füzérje
uj 150—3 50.
v
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Ugye, csodálkozol, hogy most. amikor,
napról-napra és éjszakáról-éjszakára bombák robbannak Európa nagy metropolisaiban s Egyiptom királyi múmiái sem alhat'
nak nyugodtan az itt-ott még ma is évezredes homok alatt
meghúzódó
roppant
kőslrokban, ugye csodálkozol, hogy világok
süllyedése és ú j világok születésének szinte
titokzatos erejű idején, most, e válságosán
különös őszön mégis búcsúlevelet írok hozzád.
Isten veled, lehulló falevél . . .
Falevél, aki holnap már dércsípte ayCr
fal buksz le az ágról a somogyi nyírfaerdőn épp úgy, mint a tiszaparti ködösödő
füzesen s a pesti Duna ggzlámpa-sora alatt
álldigáló városi árva fáról, Isten veled falevél: vidd a messzeségbe üzenetünk: ez az
ősz mégis csak boldogabb volt a
többinél,..
Milyen különösek is az őszök ebben a&
országban.
A legszomorúbb volt az az ősz, az a fáradt, s mégis gyilkos, amit a naptár 1918
boldogtalanságához
jegyez.
'Aztán
húsz
éven át jöttek őszök, előrcmlett belőlük a
meggyilkolt Tisza István mélybánatot hordozó pápaszemes arca . . . Fegyveres, különös seregek darvadozdsa a cserbenhagyott
magyar ugaron . . , Aztán mindig
vártuk,
hogy vidámabb ősz jöjjön, boldogabb szürettel s jött is végre Kassa, Ungvár, Munkács boldog ősze —
s most . . . most. a levelek hullása Icő'Sben és boldogságos könnyek csordulása közben megjött Kolozsvár. Nagyvárad, Csúcsa
s (t tiszta keleti szorosok ősze, megjött az
erdélyi ősz s az öröm égigcsupó tavaszát,
lopta be szívünkbe . . .
Nézd, ösz, nézd ősz, Ezerszínű Falevél,'én
áldalak és 'odatelepítelek szívem kalendáriumára. Ó, 1910 ősze, te termékeny, te kései
szürete Szent István országának, te édessé
édesedett ajándék; áldott legyen a te minden levélhulló leveled. Leveleid
millióiból
termékenyítő avar lesz az árokparton s aZ
erdőn. Ó,— alig merem kimondani —, ó, ha
a te ajándékozó csodáid a tavaszon . ,»
Ugye érted Ősz? Hisz keservben és boldogságban már-már oly csodálatos
hivatott*
sággal tartozol a magyar sorshoz, hogy babonás megilletődöttséggel nézek reád, magyar ösz, bár a tavasz megújhodása is méhedben lenne már . . .
1
Erdély fáiról lehfdló levelek, fi láttátolá
a boldog masírozást
azokon az v lakon,
amelyek huszonkét éven át sem tudták megszokni a bocskort . , . Erdélyi levelek, t.{
voltatok aranyszínű tanúi a könny örömének s a boldogság könnyezésénck... 'A megpihenő erdélyi földön váljatok selyemtakaróvá, hogy rátok hullván a hegyi hő, boldog legyen álma az erdélyi
humusznak,
amelyen a keserűség virágai nyíltak két
zord évtizeden által ...
j
Lehulló levelek, vegyétek Csendes búcsúm és legyetek áldottak most és mindörökkön örökké, ámen.

lövő héten
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az osztálysors játén l. húzása

Szerencsés lesz, ha

s

arcképes-igazolvány fénykép
6x6 nagyságban
3 darab j pengő %0 fillér.
S S M O N Y I
fénykéoésznél
Korzó Mozival szemben.
(Sürgős esetben egy óra alatt is készül.)
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Hétfőn megkezdődik
a házróf-házra való gyűjtés
az »Ertíélyérí« akció iav*ra
(A
Délmagyarörszág
munkatársától)
Az
„Erdélyért" akcióba teljes erővel belekapcsolódott Szeged is. Az akció lebonyolításával a
város Vivsay Eiuil dr. tb. tanácsnokot bízta
meg. Vicsay Emil dr. kérésére szombaton délre gyűjtőbizottsági ülést hívott össze
Pálfy
József dr. polgármester. Az ülés P á l f y József
dr. elnöklete mellett megállapította a gyűjtés
menetrendjét, kijelölte a gyűjtési bizottság vezetőit. Hétfőn meg is kezdődik a gyűjtés, a
gyűjtőlapok — összesen hatszáz ív — már
megérkezett. Az egyházak vezetőségéből, az intézmények, egyesületek vezetőségéből összeállított bizottság megbízottjai bázról-bázra járnak majd a gyíi.itőívvel a felvidéki gyűjtéshez
hasonlóan s azokat a helyeket, aliol a gyűjtés
eredménnyel járt, ..Erdélyért" bélyeggel jelölik meg. összesen 96 körzetre osztották Szegedet. Lehet pénzbeli és természetbeni adományt
juttatni a gyűjtés céljaira. Akik természetbeni
adománnyal járulnak az akcióhoz, azok értesítsék á gyűjtőket, akik jelentik ezt a bizottság
vezetőségénél.. A vezetőség a természetbeni
adományok
elszállításáról gondoskodikA
gyűjtés hétfőn kezdődik és november 15-ig tart.
Ehhez hasonlóan egy másik akció is megindult: 2000 darab .-Erdélyért" jelvény érkezett
Szegedre. A jelvények Teleki Pál gróf miniszterelnök neje által indított nienekültsegélyezési akció céljait szolgálják, Egy jelvény ára
20 fillér, bármelyik üzletben kapható.
Az „Erdélyért" akciói a tanyán Hubay János helyettes tanfelügyelő intézi.
w
"K Délmagyar ország kiadóhivatalába szombaton a következő adományok folytak bo az
„Erdélyért" akcióra:
W e il Zsigmond
20 — P
Székelv Ferenc
10.— „
W e i l Frigyes
8.— „
Krusncr Istvánné
1-— „
Eddigi gyűjtésünk
488.01 P
Összesen: 527.01 P

vizsgálóbíró meghosszabbította az arzénes gyilkossággal
vádolt házaspár
előzetes letartóztatását
(A Délmagyar ország munkatársától)
A szegedi
törvényszék vizsgálóbírója
szombaton
döntött az előzetes letartóztatásban lévő Varga
István és Varga Istvánná további
sorsáról.
(Varga. Istvánt cs különváltan élő feleségét, két
napon keresztül hallgatták ki a vizsgálóbíróságon. Értesüléseink szerint az arzénes gyil;
kossággal gyanúsított házaspár a vizsgálóbíró
előtt is fenntartotta azt a vallomását, hogy a
12 esztendővel ezelőtt arzénnel láb alól eltett
édesapjuk halálához semmi közük nincsen. Az
•ügyben egyébkent a kiszivárgott hírek szerint
Jierze, Árpád vizsgálóbíró október 18-ig_ hoszszabbitotta meg Vargáéit előzetes letartóztatását. Ez idő alatt kihallgatják majd a özenkétév előtti gyilkossági ü g y bárom tanúját is és
Csak a tanuknak eskü alatt megerősített vallomásai után döntenek Varga István cs Varga
Istvánué további sorsáról.. H a az ügy főtárgyalásra kerül, úgy Varga Istvánné ellen gyilkosság miatt mint tettes. Varga ellen pedig mint
gyilkosságra való felhajtás miatt adnak k !
Vádiratot.
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KÉSZ
"00 P
diófa,
600 P
160 P

B Ú T O R O K , elsőrendű
kivitelben!
sima hálószoba, 500 P finom külföldi
szép kombinált szoba,
finom külföldi diófa tele Hálószoba,
konyhaberendezés.

KAKTISZI műasztalos, Kossuth Lajos s ú t 5.
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A 144 B telepes k i s s z u p e r r e t
tengerentúli adókat is hallgathat

O R I O N 144 B
Kapható

minden

ORION
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A készülékek r é s z l e t f i z e t é s r e

Deutsch

is

kaphatók

Albert

kft. rádió ás villamossági vállaiafáná', Kárász-utca 7. Telelőn: 18—71.
műszaki cégnél (a melegkutnál) kaphatók 12 havi részlet-

Szenzációs
fóhólefes rádiók

re is. Tekintse meg KiraKatomat

Díjtalanul bemutatja régi rádióját becseréli

KELEMEN MÁRTON
Kelemen-u. 11.
O R I O N
j R S J C a

Kedvező részletfizetés.

k é s z ü l é k e k
k a p h a t ó k :
Villamossági és Csillárgyár
JL J C d l L J r M m
egyedárus fásánál
m> M v a e
K*r*sz-u. 11. Tel 33-78.

A piaristarend három háza tért vissza
a második bécsi döntés értelmében
Kinevezték a visszakapott házak elöljáróit
Kelet visszatértével a piaristarend bárom
rendházzal és gimnáziummal gyarapodott, és
keblére ölelheti Nagykároly,
Máramarossziget
és Kolozsvár ősi intézeteit
A három ház mindegyike nagy érték a felszabadult rész földabroszán; báromszögben terülnek el és kulturális jelentőségük a maguk
területén elsőrangú.. A piaristarend ú j főnöke,
Zimányi
Gyula gyors és céltudatos munkájanak
eredményeként a bárom intézmény egy hónapon belül visszanyerte régi képét és az árva
nagykárolyi és máramarosszigeti gimnázium
megint magyar lett a működését megszállása
alatt is hűen teljesítő kolozsvári piarista gimnázium mellett- A napokban megtörtónt mindhárem intézet újjászervezése és ú j rendtagok
áthelyezésével az építőmunka mindenhol megkezdődikLegrégibb alapítású ház W

Nagykároly gimnáziuma és rendháza
Szatmármegyóben, Ugyanazon egyházmegyében, a debreceni tankerületben. Alapította gróf
Károlyi
Sándor
1725-ben
algimnáziumnak,
amely 1869-ben nagy-, majd 1890-ben teljes főgimnáziummá fejlődött Nagykároly városának
hozzájárulása folytán. Az első, ódon kis épület
helyett 1885-ben díszes intézet fogadta be az
ifjúságot, részben nz alapító grófi család, részben a vallás- 63 kSzokta.tasiig-m minisztérium

19.000 és jólelkű adakozók töbHezer forintos se.
gélyezése révén bőkezű adományaikkal.
Ez
utóbbiak között találjuk Schlauch Lőrinc volt
szatmári, majd nagyváradi püspök nevét, ki
mint piarista diák (éppen Szegeden), 1000 forintot küldött a „nagykárolyi hagygymuasiutU
építési költségeinek fedezésére."
Ebben az épületben folyt a tanítás munkája_ zavartalan menetben a világháború kitöréséig, amikor az intézetet mint minden gimnáziumot. _— részben kórháznak foglaltak le — ;
do igazi megpróbáltatása csak a forradalom
után s a románok megszállásakor következett
be. M i n t az egykorú följegyzésekben olvassuk,
mikor az 1918—1919. tanév folyamán a t a n á í i
kar egyrésze elment húsvéti szünetre — „a románok bevonultak a városba és előrenyomultak
egészen a Tiszáig s így az eltávozottak m i n d
odarekedtek cs csak akkor térhettek
vissza,
amikor a megszállást Budapestig kiterjesztették. Az ígv meglévő létszámból a kegyesrend
főnöksége S r o f f Gábort Máranwrosszigetre
helyezte; helyébe jött G y ú r á c s
Ferenc —
Ambrüszter Sándort és Hatnmei Vilmost felcserélte Diósi Gézával cs Grajber Józseffel, ölt
azonban nem tudtak eljönni." (E sorok írója
később se látta a kedves szatmári városkát.)
A tanári kar létszáma erősen niegcsökkcní
s a sok változás más tekintetben is megnehezí-1
tette az intézet m ű k ö d *sé< 1 " o -v i >en mar rom á n t is kellett t a n i i a n i o k d, méi? maevarüJ
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folyf a tanítás 1923-ig. amikor a magyarnyelvű
oktatást, a románok megszüntetek és a 200 éves
intézetből eltávolították a magyar tanárokat.
Nagykárolyban
mégis
maradtak
piarista
atyák, amennyiben a római hatolikus plébániát továbbra is vezették, így nem szűnt meg
az összeköttetés a vátos lakosaival. Ezen a
piarista plébánián a jelen napokig F ö l d v á r i György dr. piarista látta el a plébánosi
teendőket, ki egyúttal a ház főnöke is volt. U j
házfőnök lett B a k ó d i Antal kolozsvári igazgató, mig a visszanyert gimnázium igazgatójának az intézet
legutolsó volt vezetője
S í j h w e i g h o f f e r János dr. került vissza
Iveesekmétröl, ahol nyugalmi éveit töltötte.
Teljesen ú j vezetés alá kerül.

Máramarossziget rendháza és gimnáziuma
amelynek főnöke és igazgatója
Barborik
István szegedi kegyesrendi tanár, a ház szöllőjétio kezelője lett. Az új házfönök-igazgató 12 év
óta tanit Szegeden s most megválván szép működési körétől új állásában teljesiti majd hivatásos munkáját.
A máramarosszigeti házat és gimnáziumot VI.
Károly császár, mint magyar király e néven III.
Károly 1730-ban alapította. A kir. kat. gimnázium ebben az évben kezdte meg működését három
tanárral, 28 tanulóval. Intézeti helyiségül, az —
Értesítő adatai szerint —. 1765-ig egy erre a célra emelt faépület szolgált. Amikor ez az alkotmány osszcroskadássnl fenyegetett, de egyébként
is a 153 rendes tanulóra felnövekedett ifjúság
szániára elégtelenné vált, folyamodással járultak
Mária Teréziához, hogy mint az iskola fenntartója, megfelelő új épületet emeljen. A kérelem
csak akkor talált meghallgatásra, amikor II. József császár 177J-ban Máramarosszigetre érkezett, meglátogatta az iskolát, s a roskadozó faépület helyett egy kőépület felemelését helyezte
kilátásba.
A Ői hathatós közbenjárásának volt köszönhető. hogy még azon évben kelt »kirá!vi resolutiova!« 15.719 rhemis forint »utalványoztalott ki,
melyen a kir. kincstár 1774. évben egyemeletes
Főépületet emeltetett. Az építéshez felsőbb felszólalásra a vármegye munkásokkal és anyagszállítássá! járult hozzá.*
Aa 1775. iskola évet már az új épületben nyitotta meg Virágh Jácint igazgató 188 tanulóval.
Főben az aránylag kis épületben folyt a nevelés, tanítás munkája még az 1900-as években is,
tn'kor a pedagógiái és higiénikus igények már
magas nivón álltak. Közben n kisgimnáziumot a
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1907/8—
1M0/Í1. tanévben fokozatosan főgimnáziuma-á
fejlesztette, de ekkor már megindult a mozgalom,
egy uj intézet
felálitása
ügyében. 'A mozgalom eredményesnek
mutatkozott,
amennyiben
"J913-ra felépült a kétemeletes modernül berendezett gimnázium, mely a rendnek világháború előtt
egyik legszebb iskolája lett.
Sajnos, a pompás "palotát, rrelvnek kényelmét
tanár és tanítvány csak másfél évig élvezhette,
— a mozgósítás napjaiban, 1914-ben, azonnal
Vf.egtóltötte a bevonult katonák hullámzó tömege. — Majd katonai kórház lett az intézet és ebhpn a helyzetében érte hirtelenül az orosz betörés, melvre mosl is borzalommal emlékezünk visz.
A katonai kórház és a polsrárság elmenekült
.* mint ismeretes, 3—4 napig az orosz volt az úr
Máxamaróssziget városában. Mire a tanári kar
visszaérkezett, az iskola üresen állt. »legfeljebb
a IT. emeleti felfeszített fizikai szertárban búslakodott egy oda felguritott és kiürített boros hordó. A kotr'iktim és barbárság vegvüléke tarkáitél! az épületben: feltört zárak, szétszórt tanári
kÖnvvtár. eltűnt fizikai műszerek' jelezték a látogatók műveltségi szinvonalat* — olvassuk az
egykori tudósításban.
"Később is nagy nehézséggel kellelt számolnia
az intézetnek, mert a harctér közelsége állandóa n zavarta a tanítás menetét tanuló és szülő elmenekülése. majd visszatérése alkalmával Tlveri
AÍJapotban érle az intézetet az összeomlás, azután
Trianon és az 1920 21-ik iskolai évben a régi
gimnázium román főgimnázium lett, melyben egv
rendtag sein taníthatott. A rendház őrzésére viszBzamaradt egy nyugalmazott piarista atya; később 3—4 évig a román piarista provcnciánek
ujoncncvelő intézete is lette a ház, hogy a jogfolytonosságot fenntarthassa és várja á botdog
felszabadulás nercét. F!z a pillanat is elérkezett
s most az újjáépítés nemes munkája megkezdődhetik visszakapott szép gimnáziumunkban.
Atapitásban utolsó, de működés és nagyság
tekinteteben első

Kolozsvár rendháza és gínizázíuma
\ jezsuita rend megszűntével a kolozsvári
5o11égiumot« M á r i a T e r é z i a .
"Magyarorvzág királynéja, a hegyes fanítórendnek adta
At 1776 han. \ piaristák ugyanezen év október
Iá-én kezdték meg a tanítást. Ezenkívül vezették1 a nemr-i konviktust s a Szent József fiúTievelö intézetet, tanítottak a kollégium hittudományi (1785-ig, ekkor Gyulafehérvárra köliÉSsött) és bölcseleti karáu- A reud 1894 ben a

át hölgyfotfrászszaíon Szeged hfflgykOzö'nségének
kedvelt szalonja. Frizurái elismerten szépek!
Széchenyi-tér 2. ( f ő p o s t a mellett) T e l e f e n i I S — 5 4 .

rendi növendékeknek Kalazantiumot
állított
fel, amelyet 1916-ban egyesitett a budapestivel,
majd 1923-ban az államváltozás következtében
újjászervezték.
A gimnáziumban a rend tagjai taníthattak,
természetesen a román iskolatörvények szabályzata szerint. Most, a második bécsi döntés
után a gimnázium élére M e g y e r József piarista tanán került Budapestről, m í g házfőnök
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V i s e g r á d i Lajos lett, a kolozsvári ház tag"
ja. A tanári kar néhány tagját szintén kicserélték az anyaországból küldött rendtagokkal.
A szívek öröme száll a visszatért piarista
rendházak felé s minden munkás tagjára szálljon Isten áldása, mellyel a történelem nagy
tévedéseinek helyreigazításán egész hivatásukkal munkálkodjanak!
Diósi Géza dr.

opfika, fotó és orvosi mtlszerszaxttzlef
Szemüvegek szakszerű készítőié, t u m o r ul unkái elismertek.
Szolid árok.

K é r é s i - u t c a 9,

A művészet válsága
Napról-napra uton-utfélen azt halljuk, hogy korunk az átalakulás, az újjászületés új periódusain
rohan keresztül. Hogy ez mennyiben igaz, azt
Wagner Richárdnak azzal az egyetlen szavával
lehet kifejezni: Zukunftsmusik... Egy bizonyos:
ha a jelekből következtetni szabad, akkor valóban átalakulás előtt áll a világ. Ha a középkor
utáni renaissance-ra gondolunk, lehetetlen meg
nem idéznünk Gohineau hires könyvéből Geranimo testvér szellemét, aki azt mondja, hogy a
nagy átalakulás előtt »bö!csek támadnak s letépik
a falakról az elavult, színehagyott díszleteket,
amelyek az előző koroknak tetszettek*. A világ lehát átalakul s ennek az átalakulásnak förteluieitől akarja megmenteni a világot a jó Geranimo
testvér, aki nem egyetlen szóval — mint Wagner
Richárd —, hanem egész szóáradattal fejezi ki
mindazt, ami rrég kialakulatlan, bizonytalanság a
jövőben. Hosszú idő kell ahhoz, hogy az újjászületés rendszerré váljék: hiszen a középkor után
századoknak kellett elmúlni, mig a renaissance a
maga valójában kikristályosodott.
jtémüvészet válságban van; ezt még azok is elismerik, akik nem hiszik. El kell ismerniök. mert
álTáspontitiknál fogva az átalakulást kívánják saját terveik szerint. S mivel az átalakulás bizonyos
megrázkódtatásokká] jár: a megrázkódtatások hínárjából a művészetet ők serr: tudják lábánál fogva kihúzni.

T e l e f o n : 14-85.

erkölcstelennek lássanak ugyanazok, akik egy másik filmmel kapcsolatban egyetlen szót sem szóltak az ellen, hogy egy Hans Albers nevű öregedő
filmszínész anyaszült meztelenül szaladgál jóuébány filmkockán csak azért, hogy igy szercize
vissza hódolóinak lassan veszni kezdő számarányát. S hol van a prüdéria konzekvenciája, ha az
utcákról el akarja távolittatni azokat a reklámokat, amelyek a női harisnyát egy centiméterrel
sem untatják nagyobb területen, mint az a női
ruhába felöltöztetett magyar filmszínész, akinek
Ízléstelen szoknyaemelgetésc ellen egyetlen egy
művészeti irányitónak sem jutott eszébe tiltakozni . . . Hol van a produktív szellem, ha a Ilarsányi-vlgjálék nevettető merészségét destruktívnak bélyegzi ugyanakkor, amikor a legnagyobb
tekintélyrombolást azzal végzi cl, hogy Tlarsányival szeinben és ellene megszólallal egy n ásodrangu vidéki slagioneigazgafót . . . ?
A művész nem a festővásznon, nem a papíron,
nem a hangszeren, hanem az errbori sziveken
játszik. És néma temetőkbe sétálhat olt a művészet, ahol néni lehet az emberi sziveknek minden
hiirjeín játszani, hanem csak azon az egyeden húron, amelyet a korszellemre hangolt az idő. A
művészet időtlen s épp ezért nem tehet a művészet átalakulásáról beszélni. A művészet csak'
formálódik, kifejezési skálája bővül, de soha ál
nem alakul: mindenkor a szabad emberi lélek
gúzsba nein köthető vágyainak, álmainak kifejezője marad. A művészet' kuruzslóinak állithatnak'
fci korlátokat, a művészetnek soha, inert a művészet mindenütt területenkívüliséget elvez. Egy
indus mese lóparli virághoz hasonlítja:

Van egy axióma, amit ncra kell bizonyítani s
igy menekülünk a fölösleges szószaporitnsoktól:
a művészet örök". Örökkévalóságából önként adótMessze, távol, túl a Ilegykirálvor
dik, hogy önmaga formálja, önmaga alakítja, önÉszak mély és lágy havában
maga hangolia sajátmagát a korokhoz, az embeegy sötét, "kék tavat tudok
rekhez. a világhoz, az élethez. Ez a formálás
És mindennap hajnaltájen
•
mindaddig természetes, mig önmagától való.
Égi asszony — a Hó lelke —
Vásárok gyorsfényképészeinek műtermében*
kél elő a tó vizéből
éppolvan eljárások szerint örökítik' meg a bámuhogy öntözze, meglocsolja
ló emberi arcokat és merev emberi alakokat, mint
ezt "az illatos virágot . . ,
a legelőkelőbb műtermekben. Célszerű, jó és olcsó képek születnek' meg a PotemkinfaTak előtt:
de kinek jutna eszébe egyforma jónak elfogadni a
Ezt a virágot kitépheti akárki, de a gyökere mékét műteremben készült kénét csak azért, mert
lyen benn van a földben, mélyen benn van az ev.
egyforma eliárás alapián jöttek létre a képek s
• zredek alján, mélyen benn van az emberi lélekmert ucryanűgv ábrázolják a bámulást és rrorev- ben. Onnan nerc* tépheti ki semmiféle érzékenységet? "Á vásárban gvorsan kell dolgozni, rövid an
ség, hatalmi szó. érvényesülési vágy és prüdéria.
idő: reggel kiraktunk minden árút, kiabáltuk
A művészet örökké játszani fog az emberi szivek
messzehangzóan. bogy jcsak ez a ió. csak ez a2 húrjain és soha át nem alakul, bármilyen átalaegyetlen, csak ez ami megfelel csak ezt vegye Ön.
kuláson menjen is kérésziül a világ.
és a családja? és este talán már mindent vissza
Kalmár-Maron Ferenc
is Pakolhatunk. Nem élünk rá ^művészettel* foglalkozni: a fő. hosv eladjuk, a fő hogv nvakára
sózzuk a hiszékenyeknek azt. amit lehet. Itt minden más szempontot félretéve csak arra vigváz
a fotográfus, hogv minden eleiekerülő ember envforma pózban, lehetőleg változatlanul viirvorgó és
c
megelégedett
arckifejezéssel állion meg a gép
zeged íCsekonics és Kiss-ulca sarok!
előtt és lefizesse a kimért árat azért a darab képűé mercvitelt életért, amit maid ábrázolni fog
ö iránvitotta az embert és n "épet. elkallantofta
az összes knlfvímivukat: a töbSi már nem fontos,
mert nein az 8 dolga . . ,

Párisi Nagy Rruház Rt.
Élelmiszerek:

Ilyen arca van a művészeinek Is, Ka vásári
fotográfusok iránvitiák. Az Igazságot, az életet,
a meztelen valóságot eltakarni meri érzékenységei s"rt ez a törvénye a művészet válságának.
Ma. elrrult századok után megrökönyödve gondol
arra az ember, hogv egvkor az utonistákat könyveikkel eavütt égették" et a •táglvín. kultűrbotránkozással gondol arra. hogv Shakesnearenek
igen sok kelten ellensége volt müvei miatt, bogy
Katona József. Madách Tmre. Vajda János és a
többiek meg nem értett emberei voltak a kornak
ugyanakkor pedig nem veszi ész.re. nem akaria
észrevenni, hogv ugyanolyan közénkori tűzzel lobogó máglyán nörköR meg azt. aki nem takargat,
aki őszinte, aki egv kicsit merészebb mint az áls-eméresek, mint a betegbk. mint a konjunkturatörtetők.
Számtalan példát állithatnánk itt betűszerinti
névsorba annak igazolására bogv a művészetei
válságba sodorta a meg ki neir alakult, a még
esecsemócipftkben topogó korszellem. Gverekes
dac és furcsa düh kelteit ahhoz, bogv a nagv pori
(elvert ZiUUv-filmben mindent Ízléstelennek és

Burgonya cukor 10 deka
Glória cukrozott kávépótló 1 csomag 5 dgk
Mézes csók 10 deka
Töltött nápolyi 10 deka
Sütőpor 3 levél
Torta virág 6 drb.
Likőr, vagy rum essencia 1 uvegt
Mazsolás drazsé 10 deka
Sósperec 10 deka
Menthol drazsé 10 deka
Májpástétom 1 doboz
Pörkölt mogyoró 10 deka
Tea sütemény 10 deka
Grillage drazsé 10 deka
Góliát kávépótlö 1/4 kg
ömlesztett sajt 1 doboz 6 drb
Maláta kávé 1 kg
Mazsola t/2 kg
Mogyorós tejcsokoládé l/6-os tábla
Baba piskóta 1 doboz
Sima keksz t/2 kg
Vendégváró kel- -? 1/5 kg

—.14
—.21
—.24
—.21
-.21
—.26
—52
—.28

—.32
—á-'S
—.38
—.38
—.42
—.49
—.61
-.62
-.78
—.78
—78
-.79
— 99

Tárt kapukkal várja a tanárképző
főiskola az erdélyi hallgatókat
Az egyetem jogi karán megürült előadótermek átadásával, vagy a bölcsészeti
egyetem auditóriumának átengedésével segítenek a főiskola tu'zsúfoltságán
(A Délmagyarország munkatársától) A megnagyobbodott ország nemzetnevetésügyi kérdéseivel kapcsolatban az ifjúság érdeklődésének középpontjába került a szegedi tanárképző főiskola, az ország egyetlen polgáriiskoiai tanárképző
főiskolája. Hat esztendeje állította fel a kultuszkormány Szegeden a tanárképző főiskolát s amikor a főiskola inegnyilt 250 növendéke volt. A
fejlődést és az intézet életképességét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 1910—41. tanévben
a növendékek száma közeljár a hatszázhoz. S ez
a szám a közeljövőben még növekedni fog, hiszen
a visszatért erdélyi területekről már megkezdődött a növendékek jelentkezése. Sepsisentgyörgyröl,
Székelyudvarhelyről,
Marosvásárhelyről,
Szatmárnémetiből és Kolozsvárról már több hallgató jelentkezett, illetőleg levélben érdeklődött
affelől, hogy beiratkozhat-e a szegedi tanárképző
főiskolára.
Az anyaország egyetemeire — kivéve a műegyetemet és a budapesti képzőművészeti főiskolát — erdélyi hallgatók ezidőszerint nem vehetők fel. A főiskolák felsorolásából valahogy —
talán véletlen folytán —, kimaradt a szegedi tanáképző főiskola, amikor ezt a rendelkezést kiadták. Az ország egyetlen tanárképző főiskolájára
tehát beiratkozhatnak az erdélyi növendékek, sőt
mielőbb he is kell iratkozniok, mert a főiskolán
az előadások már megkezdődtek. Az erdélyi részek visszatérésével kapcsolatosan előállott helyzetről és az erdélyi hallgatókra vonatkozó intézkedésekről beszélgetést folvtattnnk az Ailami
Polgáriiskoiai Tanárképző Főiskola igazgatójával: Ábrahám Ambrus dr. egyetemi tanárral. A
kiváló szövettantudós, aki a budapesti Pázmány
Péter-tudományegyetem tanára, maga is erdélyi
ember. Csíkországban született Tusnádon, a Medvetó alatti gyönyörű völgyben. Onnét indult el a
kis székely faluból, szülei ott nyugszanak a tusnádi temetőben . . .

változtasson a kultuszkormányzat rajta! — mondotta a főiskola igazgatója, majd rátért arra a
témára, ami jelenleg a legidőszerűbb s ami rciatt
ezúttal felkerestük. Elmondotta, hogy az országgyarapodás miatt legkevesebb 700 növendéket
kellene kapnia az idén a főiskolának, mert csak
igy oldhatják meg a tanárhiány kérdését
— Valamennyi növendékünk, aki az idén végzett már el is helyezkedett — folytatta felvilágosításait Ábrahám Ambrus dr. — Néhány polgáriiskolai tanárnő nem kapott még állást ez azért
történt igy, mert Budapesten az angol kisasszonyok is szárnyraboesájtanak polgáriiskoiai tanárnőket. FéTfitaneróinket azonban egyedül itt képezzük az egész országban.
A helykérdésre visszatérve Ábrahám Ambrus
dr. elmondotta, hogy a Ferenc József-tudonányegyetem eltávozásával megüresedik egy időre a
szegedi Horthy Miklós-tudományegyetem jogikarának épülete s itt akarják ideiglenesen elhelyezni a főiskola elméleti tanszékeit. Már folynak
a tárgyaiások az egyetem és a főiskola vezetősége között s valószínű, hogv a helykérdést most
már a legsürgősebben megoldják. Vagy a jogikar
helyéről lehet szó. vagy a Szukovátfiy-téri intézetről. amelyben ideiglenesen elhelyeznék a tanárképző főiskola elméleti intézményeinek egy
részét. Az elsőéves növendékek száma összesen
260, tehát olyan nagy előadóterem, amelyben valamennyien elhelyezést nyerhetnének csak az
egyetem bölcsészeti karának Szukováthy-téri Palotájában van: az auditórium maximum. A főiskoláról tehát ideiglenesen áthelyezik a matematikai, magyar, történelem, földrajzi intézeteket a
Szukováthv-térre. vagy a jogikar épületébe és az
állattan, növénytan, kémia, ásványtan szűkösen,
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SZŰCSMESTER,
74
füli György
Vidra-utca 3 szám alatt.
készít megrendelésre legújabbdivat szerint
boát, bundát, kabátot
ÉS M I N D E N M A S SZŰCS ÁRUT legkényesebb
igényeket is kielégítően. — Javításokat, alaki'
tásokat vállal. — Szolid árak. pontos szállítás.
de valahogy mégiscsak megférne a Boldogaizszony-sugáruti épületben.

„Tárt karokkal várjuk az erdélyieket I"
Ilyenfaimán megoldódik a helvkérdés én
— bátran jöhetnek az erdélyi hallgatók! — mondotta Ábrahám Ambrus dr. A tanárképző föiskoa tárt karokkal várja az crélyieket, akiknek beiratkozását a minisztérium engedélyezte.
— Ugy jöhetnek ide, Szegedre, az ország egyetlen tanárképző főiskolájába, mintha haza jönnének — folytatta a igazgató, majd elmeséli egy
esetet: nemrég egy székely munkásember irattá
be fiát a főiskolára. »Ninés nekem itt senkiin
Szegeden*! — mondta az öreg székely, iltt vagyok
én«! — válaszolt a fehérruhás pap igazgató s az
öreg székely szeméből kiesett a könny . .
Így
várja a székely fiúkat, lányokat a szegcdi tanárképző főiskola s annak aranyszívű, tudós papigazgatója . . .
— Minden kedvezményt, támogatást a lehelőség szerint megadunk az erdélyiéknek. Reméljük
ugyanis, hogy erre a célra valahonnan csak kapunk segítséget . . . — nxindja búcsúzóul.
Az erdélyi hallgatók nemzeti
tantárgyakból
bizony többnyire kiegészítő tanulmányra szorulnak. Erre nézve Is történik intézkedés, tanfolyamokat és esetleg románnyelvíí lektort rendet a
kultuszkormányzat számukra. Bizonyos hogy ha
majd mint ifjú tanárok innen elkerülnek, kitűnő
nevelői, erős támaszai lesznek az uj magvar ifjúságnak . . .
CSÁNYI PIROSKA1

Európa legszebb állattani gyűjteménye
a főiskolában
A Boldogasszony-sugáruti főiskolai épület második emeletén, az állattani tanszék termeiben,
helyesebben dolgozószobájában találtuk meg Ábrahám Ambrus dr. premontrei kanonokot, a főiskola fehérruhás pap-igazgatóját. A mindig
nyájas, szivélyesszavú tudós boldog büszkeséggel mutatja íreg az állattani tanszék termeit, azt
a nagyszerűen berendezett állattani múzeumot,
amely szakemberek véleménye szerint Európa
legszebb hasoniózsánerű gyűjteménye. A csillogó
tisztaságú, nem éppen tágas termekben
hiszen
a főiskola régebben egyszerű polgáriiskola épülete volt —, hatalmas anyagot halmozott fel Ábrahám Ambrus dr., aki nem töhb, mint hat év
alatt rendezte be ezt a pompás múzeunot. Sajnos,
a nagyközönség számára nem lehet a múzeumot
megnyitni a termek alkalmatlansága miatt
Az alatt a félóra alatt, amig — csak úgv futtában, laikusmódra —, megtekintettük az állattani
gyűjteményt, sokat, nagyon sokat tanultunk. Első pillantásra is megragadó a lepfeegyüjtemény
színpompa ja, a kisebb-nagyobb halak ezerféle
válfaja, a tenger rréiységéből előhozott virágállatok csodája, a kagylók csillogó halmaza. Láttunk falevélhez tökéletesen hasonló sáskát, bothoz, helyesebben faághoz hasonló rovarokat, bébi-cápát és apró polipot, a világ legnagyobb békáját, a tengerfenekén élő, kőkemény csipkeállatot, amelynek költői neve igen stilúsos: Vénusz
kosarának nevezik s olyan, mint egy hófehér selyemszálból szőtt bőségszaru; medúzákat és mérgeskigyókat s ki tudná hamarosan felsorolni
mennyi csodálatos, különös teremtményét a fenséges természetnek . . . Értékes, tudományos
szempontból szinte felbecsülhetetlen csontgvfijtemény és a preparátumok ezerféle fajtája teszi ezt
a kis múzeunot európahirűvé s ebben a környezetben. ezért a munkáért él Ábrahám Ambrus dr..
a főiskola igazgatója.
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Sürgősen ki kell bővíteni
a főiskolát
Bekukkantottunk még az előadóterembe, ahol
fehérköpenyes hallgatók csöndben, komoly elmélyüléssel dolgoznak a preparátumokon, megtekintettük Ábrahám Ambrus dr. legújabb idegpreparátumait, majd a dolgozószoba hűs csendjében el
beszélgettünk a főiskoláról:
— Régi s egyre aktuálisabb panaszunk, hogv
kevés a helyünk. Az imént látta a? előadótermünket Huszonöt hallgató számára van hely benne és
az állattani tanszék elsőéves hallgatóinak száma
ÖT. A dísztermünkben maximálisan 300 ember fér
•1, ezzel szemben a főiskolának jelenleg 580 hallgatója van és a számukra rendezett ünneps-geken
valamennyinek kötelező a megjelenés . . . Ez a
ri»lyzet most már igazán megérett
m
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... Hainispcnzgyártó társaság Sézrefceritése érW
dekében nyomoz a rendőrség. Szombaton raegje*
lent az ügyeletes rendőrtiszt elölt Mojzes Mihály
városi belypénzszedő és egy hamis' egypengöst
szolgáltatott be. Mojzes elmondotta, hogy a hamis
egypengöst egy kiskundorozsmai piaci
árustól
kapta. Az ügyben, tekintve, hogy az elmúlt hetek
folyamán számos hamis 50 fillérest és egypengöst
szolgáltattak he. a rendőrség széleskörű nyomo*
zást indított. Valószínű, hogy a hamispénzgyár16
társaság székhelye valahol Szeged környékén van.

A
A -» íAfk
Motcorologiai Intézet jclculi c s tc
jTxZ 1 U O 10 órakor.
Időjóslat:
Élénk
északnyugati szél. Változó felhőzet. Több helyen
záporeső, az Alföld keleti részén, Erdélyben és
Kárpátalján még zivatar is. A hőmérséklet csökken.
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Kern [ehet azt parancsolni senkinek,
hogy ne fájjon
ro,r, iPöb „ S a í á t érdekében keressen fel
és rendelje meg nálam cipőit. Garantált jó minőségű
exclusiv kivitelben v e r s e n u á r o n készitem Önnek
kész cipők raktáron dús választékban

GYULA

ZSULÁN

.41

orthopad-, divat- cs sportcipúsz
O k t ó b e r

6..

. .

Kilenc bilófa 'ős három sortűi
osztotta, a
halált ezen a. napom a nagy magyar álom, a
szabad magyarság álmodó) lndltak a halál örményébe. Merev ajkakba
bezárult a századok
magyar kiáltása, kihunyt szemükben befelé világifolt a szabad mezők őrtüzeinek fénye. Szabad akart lenni a magyar: áldozott, fizetett a
szabadiig "átmért 1848. október hatodikán.
Hogy
vértanukat
fogadjanak
be: megnyíltak a temetők. hogy emléket őrizzenek: megnyíltak
a lelkek. S a temetői némaság alján, a lelkek csöndjének melyén ökölbeszorult
kezek tartották a
szabadulás, a fel támadás
fegyvereit.
Tovább
vigyázlak
a kioltott őrtüzek a puszink sötétjében, ahová éjszakát parancsolt az idegen hatalom: tovább hömpölygőn
a könnyek
folyója
ott, ahol gátakat emelt a kényszer. Vártak fi
tüselc és vártak a folyók: várták az a pillanatot, amikor valósággá érik a magyar
hivatás.
Október hatodikán
megszólalnak
Csengvebongva a lélekharangok.
Annyi év múlva ma.
is búcsúztatják
a szabadság halottait
s annyi
én múlva ma is megidézik az örökké élőket, az
örökké vigyázókat. A nemzet ünnepe és a nemzet. őri állása ez a nap': ezen a földön csak egyeljen október hatnak, emléke él. rzen a fö'dön
nem lesz többé október hatodika. Ezen a földön
a. magyar szabadság álmodén nem halnak tö'Jié
vértanúhalált,
mert a magyar örökre élni akar
n vértanuk
vérével megszentelt rögökön.
Ezt
a magyar akaratot hirdetik az 'október hatodiki harangok . . .

G y o r s í r ó és Géplróisholóban
(Honvéd-tér 4) beiratkozás fogalmazási, irodai és
bcszédirásl gyorsírást, — tízujjas ritmikus vakírásos gépírás! és helyesírási tanfolyamokra.
Mérsékelt tandíj, szakszerű kiképzés, országosan
legjobb vizsgaeredmény. Állásközvetítés.
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— Kolozsvárra távozott Magyar Károly rendőrfelügyelő. Kiváló rendőrtiszt távozott cí szombaton a szegedi rendőrkapitányság kötelékéből. A
rendőrség vidéki főkapitánya
Magyar
Károly
[rendörfelügyclöt bizonytalan időre Kolozsvárra
vezényelte. Magyar Károlv már szombaton el is
itfazotl Szegedről.
1
— A Nemzeti Mnnkaközpont liirei. "A KlebélsNerg-telepi Polgári Kör szombaton délután tartotta. meg október 6-i ünnepségét. Az ünnepségen a
Nemzeti Munkaközpont sze.sedi szervezete testületileg képviseltette magát. Rosta Lajos dr., a szegedi szervezet elnöke kegyeletes szavakkal emlékezett meg az aradi vértanukról. — Amint ismeretes. a Nemzeti Munkaközpont nemrégiben drágasági pótlék folyósítása ügyében akciót indított. Az
akció a jelek szerint sikerrel fog járni. Kádas Károly iparügyi államtitkár érlcsitette a Nemzeti
jMunkaközpontot. liogv ebben az ügyben rendel kérés törént és már a jövő héten folyósítják a drágasági pótlékot. — A városi vizmiitelepi alkalmazottak fizelésiavilnsH érdekében történt lépésekre
n város illetékes hatósága most értesítette a Nemzeti Munkakö/nontot. honv a kérés rövidesen elbírálás alá kerül. — -Munka- és mnnkásjo"- elmen
előadássorozatot tart a Nemzeti M"nk;P özonut
hrdyiséffébcn Németi Sándor dr.. n szened*, szervezet űgvésze. Az rlön f 'á«sorozat okóber 7-én, hétfőn este 7 órakor kezdődik.

— Janik vendéglőben uia flekken és vargabéles
'• 4 '
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Koszönetnyilvinitás.
Mindazoknak, kik drága halottunk

Ozv. Temesváru PlárfoniiC
halóla alkalmával virággal
részvétüket
nyilvánították, vagy a temetésen megjelentek; ezúton fejezi ki hálás köszönetét a
GYÁSZOLÓ CSALÁD

— A természetes »Fercnc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált bázlszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enybe és gyorsan ható basbajlö, mely számos betegségnél az emésztést javitia és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
Elsőosztályu húzásra
kaphatók
O
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t H osztálysorsjegy főárusitónál,
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(Városi adóhivatal épületében.)
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— A keményseprömunkások nagygyűlése. A
magyarországi kéményseprőmunkások
ma, október ö-án országos nagygyűlést tartanak. Ezen a
gyűlésen szóba kerülnek mindazok a problémák,
amelyeket évtizedek óta sérelmeznek a kéményseprőmunkások. A nagygyűlésen akarják rendezni a
többi közöli a bérrendezést és a munkaidömegállapitás kérdését is.
— Későbbre halasztották a jogász-bucsueStet A
Tarul Szövetségbe tömörült szegedi Verbőczy Bajtársi Egyesület vezérsége közli, hogy a jogászbucsutáncest megrendezésében a szegcdi
jogászok
közös megegyezésre jutottak. A táncmulatságot a
távozó jogászok együttes rendezésében tartják meg
és ebből a Verbőczy Bajtársi Egyesület is tagjai
utján egyenlő mértékben veszik ki részüket. Igv
az ünnepélyes bucsuest később közlendő dátummal
a Hungária nagytermében kerül lebonyolításra.
— Kocsmai lopások, 'loth János 35 éves MÁVnlkalmazolt az elmúlt éjjel a * Három matróz«-boz
cimzett kocsmában mulatott. Amikor a fizetésre
került volna a sor, meglepve vette észre, hogy belső zsebéből 50 pengőt tartalmazó pénztárcája elliint. Tóth a rendőrségre ment és ismeretlen te'tes
ellen lopás miatt feljelentést tett. A zsebtolvaj
kézrekeritésére a rendőrség megindította a nyomozást. — Szombaton délelőtt megjelent a rendőrség-központi ügyeletén Horváth János Üstökösutca 11. szám alatti lakos és lopás miatt feljelentést telt. Feljelentésében elmondotta, hogy pénteken este a Dugonics-utca 5. szám alatti vendéglőben az asztalról ellnplák a pénztárcáját. Az ügyben a rendőrség 'megindította a nyomozást és nern
sokkal későid) a rendőrség plfogta a pénztárcntolvnjt Bnmhi János napszámos személyében. Borr1bi H 'onást beismerte. Az .eljárás megindult ellene.

— A Vitézi Rend Zrinvi Csoportjának országos
mozgalma a magyar kafopeszménvokért. A Vitézi
Rend Zrinvi Csoportja országos mozgalmat indifott a IT'agvar katonaeszmény uj életrekeltése és
felvirágoztatása érdekéhen.. A Zrinvl Csoport,
mint a Vitézi Bend ogvik szerve, szellemi és erkölcsi eszközökkel társadalmi uton támogatja a
katonai nemzetnevelés és nemzetvédelem munkáját. A magyar öntudat, az áldozatos hazafiság, vabim'nt a korszerű katonai szellem széleskörű kibontakozásán fáradozik azzal
a rendeltetéssé'
honv a kafonancmzetj köz-gondolkozás és a »hősi
nmberlimis* kialakításával á'landó értékű, összerovó szerepű és erein .intézménvt teremtsen a mnWa»- katonai gondolat és testvéri
sorsközösspo
szán-ára. A katonaeszmény nem más. mint olva"
tulajdonsagok és erénvek" összessége, nmelvek a
legnagyobb erőkifejtésre képesítik' az egyént és a
kő/ősséget egyaránt. Minden magvar enVberne'
vállalnia kell a katonaeszménv szoleálatM és
Nacrviiinffvnrország 'övöiét építő munkássáváí. Jelentkezési lapot a Vitézi Rend Zrinvi Csoporf'ának Központi ''ezetösége küld: Budapest. VIII.,
Reviczkv-titea -1l>.
— Betörés t jszegecíen. Vakmerő betörés történi
szombatra virradó éjjel Újszegeden.
Ismeretlen
tettes behatolt Karácsonyi Sándor Kállav-fasor
'25. szám alatti lakásába. Az előszoba ajtaját élkiiles segítségével kinyitotta cs a szekrényből egv
férfiöltönyt vitt el. A télies kézrekeritésére a
nyomozás megindult.

IIRflDMJTCfl 6.

Uj szabás. Uj min'ák

_ A N Y A K Ö N Y V I I1IREK. Az elmúlt héten
született: 22 fiu, 6 leány. Házasságot kötöttek:
Pribék László dr. cs Püspök Éva. Juhász Sándor
és G. Mező Mária. Molnár Lajos es Frank Rozália, üusztig Gyula és Mihók Anna, Straucb Antal
és Bölcskey Mária, László Lajos és Kollár Etelka,
Tóth István és Kulcsár Erzsébet, Nagy Imre dr. és
Kovács Mária, Tótb Béla cs Nagy Julianna, Papp
1 ászló és. Kovács Ilona, Mészáros Lajos dr. és
Szabó Ilona, Vida János cs Jerpei lloua. Fazekas
Mihály és Hallai Ágnes. Szabó Ferenc és Ungcr
Terézia, Joó Béla és Király Margit, Oláh G'vörgy
és Kovács Etelka. Elhaltak: Neumann Mórné 78,
Gregus Krisztina 68, Juhász József 48, özv. Né*
metn Gusztáváé 75. özv. Fekete Józsefné S0. Gsermák Ilona 5 hó, Kovács Antal 63, Tóth Bálintné
10. Varga János 12, Papp Antal 2. Maróthi Márk
'28, özv. Temesvári Mártonné 84, Tóth Sándor 28,
Tolnai Márta 44. özv. Kiszeli Gvuláné 78, Bori
Szilveszter 63, Kálmán Istvánná 48, Kovács 'Antal
dr. 57, Kecskeméti Jánosné 41, Süli János 27 éves
korában.
— Nemcsak a párját válaszba (ja maga, Han.emf
a sorsjegy számát is. Az osztálysorsjáték föárusitói ugyanis mindent elkövetnek, hogy ügyjeleik
azt a sórsjegvszámot kapják, amelytől valami kedves babonából a legtöbb reményt várják. De a főárusítók nem tehetik félre sokáig a
számokat,
mert a kereslet igen nagy s a sorsiegyek hamui
elfogynak. Ha tehát van valami kedvenc száma,
azonnal vásárolia meg sorsjegyét. A húzások október 19-én kezdődnek.
S z ő r m e b u n d á t
I. rendű kivifelben f l í t l f S Í S P r Í V Í I ? S Z h l f
párisi divat szűcsöknél szerezze be
156
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BEKÜLDÖTT HÍREK
A katolikus legényegyletek hétfő esti ünnepsége a fogadalmi templomban és az országzászlónál.
Hétfőn este 8 órakor a fogadalmi templomban tartja évnyitó istentiszteletét és szentelteli fel a nagyváradi legényegyletnek adományozandó zászlót
Szeged tiz katolikus legényegylete. A templomi
ünnepség után az országzászlónál hazafias ünnepséget tartanak. Az országzászlónál tartandó ünnepséget esős idő esetén a Katolikus Ház (Dugonics-tér 12) nagytermében tartják A nagyszabásúnak ígérkező ünnepségre Budapestről az országos
szövetség vezetősége, valamint a környékbeli katolikus legényegyletek küldöttségei is Szegedre
érkeznek. Szeged város egész társadalmát ezúton
hivja meg a katolikus legényegyletek vezetősége.
Tűzharcos hirek. A Magyar Tűzharcos Szövetség szegedi főcsoportjának körzetei októberben a
következő helyeken és időben tartják Bajtársi öszszoiövetelciket: ITT. körzet 6-án délután 5 órakor
a Tombácz-vcndéglőben, a (V. körzet meghívó szerint. az V. körzet 13-án délután 5 órakor a rókusi
kultúrházban, az ujszegedi körzet 13-án délután 4
órakor a Csanádi-utcai Haska-vendéglőben, a telepi-körzet 6-án délután 4 órakor a Tűzharcos Otthonban. A VI. körzet 13-án délután 5 órakor a
Kálvária-téri Csiszár-vendéglőben.
A Dolgozó Leányok október 6-i Chfje. 'A" Dolgozó Leányok központi csoportja október 6-án este 8 órakor a Katolikus ITázhan. Dugonics-tér 12.
száin alatt »Erdélyérl« kulturestet rendez.

Komiba

D U T 0 R 0 N
á l l a n d ó r a k t á r a

ifj.

H E G E D Ű S

műbútorasztalosnál

Somogvi-utcjíUs

I

FERENC JÓZSEF
keserűvíz
í z adófelszölamlási bizottság
tárgyalásai

A II. számú adófelszölamlási bizottság az
alább felsorolt tóteleket tárgyalja október 7-én,
hétfőn az adóhivatal 7. számú szobájában: Adler
Mór Klauzál-tér 3. Barna Endre Rigó-utca 38.
vitéz Balogh Sándor Polgár-utca 26, Bán Aladárné Tisza Lajos-körut 46. Berkes Pál dr. Tisza
Lajos-körut 61. Csányi Mátyás dr. Korona-utca
26, özv. Csányi Sándorné Korona-utca 26. özv.
Csányi Sándorné cég Korona-utca 26. Erdős La-

Förster Aurél dr. egyeten<i tanár Szentháromságutca 14. Frankfurt Izidpr Báró Jósika-utca 27.
Koch Imre Tisza Lajos-kórut 57. Lampel és Hegyi Püspökbazár. Lampel Oszkár Tábor-utca 5.
Patzauer Sándor Margit-utca 4. özv. Róth Adolfné Margit-utca 19. Schwartz Sándor Dugonicstér 3. Székely Ferenc dr. Tisza Lajos körút 61.
Szamos Józsefné Délamerika. Teleki János Malom-utca 9.
A szegedi III. számfi adófelszölamlási bizottság a következő adózók fellebbezéseit tárgyalja
október 7-én: Zádori Irén Boldogasszony-sugárut
39 Zemkó János Faragó-utca 8. Zápori Dezső dr.
Délibáb-utca 11, Farkas Nándor Katona-utca 25,
vitéz Kiss Györgvné Szentháromság-utca 48. Tölrtvesi Sándor Faragó-utca 30. Hegedűs Ágoston
Petőfi Sándor-sugárut 79. Szögi Józsefné Délibáb/ Htca 46. Móró Károlyné Vaspálva-utca 17. Benkő
László Gaigonva kapitányság 440. Gémes János
Balástya 437. Illés Károlv G'ajgonya kapitányság
575. Papp Ferenc Csengele kapitányság 393. Dobó Ferenc Királyhalom kapitányság 201
—oQo—
Orvosi hir. Dr. Sehrötter Henrik Kőrgyógyász-urologus, katonai szolgálatából visszatért,
rendelését Széchenyi-tér 15. szára alatt tovább
m
folytatja.
— A hivatásszervezet hírei. Az ipari tanfolyamok országos vezetősége értesítette a hivatásszervezet szegedi szervezetét, hogv a fodrászsegédek
mestervizsgára előkészítő tanfolyamát engedélyezi A' tanfolyam előreláthatólag október 11-én kezdődik. rA mestervizsgára készülők nnnkakőnvvü.ket vigyék magukkal a jelentkezéskor.
— Gázolt a motorkerékpár és továbbrobogott.
Pénteken este a Gróf Apponyi-utca és a Somogvintca sarkán egy ismeretlen motorkerékpáros elütötte a kerékpáron haladó Takács Mária 23 éves
varrónőt. A szerencsélenség után Takács Mária
eszméletlenül terült el az aszfalton, míg az ismeretlen motorkerékpáros anélkül, hotry megállott
volna, továbbrobogott. A kihívott mentők a szerencsétlenül járt varrónőt sulvos állapotban szállították a közkórházba. A szerencsétlenség üpvében a rendőrség erélyes nyomozást indított és mé"
szombaton megtalálta a gázoló motofkeréknár
vezetőjét Kiss László műszerész szentélyében Kiss
beismerte, bogv Takács Máriát ő ütötte el. 'A szerencsétlenség után azért robogott tovább, mert
nem volt hajtási igazolványa. Tekintve, Hogy a
motorkerékpár nem volt az övé. attól félt. nogv
art elveszik tőle. Kiss László ellen az eljárást
meginditották".
— Félelmében zsirszódát evett a fiatalkora tolvaj. Kisteleken a csendőrségnek jelentette vitéz
Lucza Illés vágóhídi őr, hogy egy báránya, amely
a vágóhíd környékén tevő juhpásztorfiuk juhai közé, volt csapva, eltűnt. A csendőrség hosszú faggatás után a 8—10 éves gyerekektől azt a felvilágosítást kapta, hogy a bárányt a többivel együtt
behajtották, majd egyik társuk, egy 17 éves su,
hanc násnap reggel azt mondta a gyerekeknek,
hogy a?t az egy bárányt ne hajtsák ki. rnajd ő
elviszi, de ne szóljanak róla senkinek sem A
csendőrség felkereste a 17 éves legényt. A kihallgatás során a fiatalember bevallotta, hogy ő
hajtotta el a juhot. Ezenkívül még 10—15 rendbeli
lopást vallott be, ezeket Kisteleken, Szeged tanyavilágában és Szatvmaz környékén követte el. Bevallása szerint társa egy Krizsán Antal nevü
kömpöczpusztai lakos volt. A csendörök a fiatal
tolvajjal együtt kimentek Kömpöczpusztára. de
Krizsán Antalt nem találtak. Hazafelé jövet a fiu
Bzzal fordult a csendőrjárőr vezetőjéhez: t'Alljunk meg, mert zsirszódát ettem*. Ezzel elvetette
magát az árok szélén. Azonban ettől uég a saját
lábán bekísérték a községházára. Ott a fiatal tolvaj elmondotta, hogy még otthon tette a zsirszódadarabet a zsebébe. A zsirszédával a büntetés
miatti félelmében akarta magát megmérgezni. A
csendörök telefonáltak szegedre a mentőknek, azok
a fivt beszállították a szegedi kórházba." "Állapota
nem életveszélyes.

A Szegedi izraelita Hüközseg Hadvisellek Bizonsags
felkéri tagjait, hegy az október hó 6-án
reggel 9 órakör az ríj zsinagógában teljes
számban megjelenni szíveskedjenek.
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... És a bitók teltek,
teltek..,
Őszi eső verte őket
Mint a sors a reménységet,
Mint a köd a temetőket.

E 8 S P R E 9 S O

KAVET

A gaz sortűz villant,
dörrent
Hogy beteljen minden
mérték...
De a hős, nagy
Tizenhárom
Lelkét angyalok
kísérték...
FÜSSY. MARGIT

naponta frissen pörkölt finom babkávéból készítve, már Szegeden is lehet inni

• -.Történelmi miniatűrök* cimü verssorozatból.
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Kelemen-u. ÉS $z€clienyí-ter saroK
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— Megjelent a budapesti uj telefonkönyv. A
postahivatal értesiti a távbeszélő előfizetőket,
hogy a Budapest és környéke 1940. évi betűrendes
távbeszélőnévsor megjelent. Az ebbe a hálózatba
bekapcsolt állomások előfizetőinek kapcsolási száma több előfizetőnél megváltozott, ezért célszerű
lenne, ha azok a vidéki előfizetők, akik gyakrabban folytatnak budapesti és környéki távbeszélgetést, a budapesti névsort megrendelnék. Az uj névsor 6-ától kezdve érvényes. Október 15-ig a Budapesttel kért beszélgetések bejelentésekor a távbeszélő központ a hívótól a hivott előfizető nevét is
megkérdezi és az uj távbeszélőnévsorból megállapítja, hogy a kapcsolási szám helyes-e. Ha a kapcsolási számot a névsor adatai szerint helvesbiteni kell _ azt előjegyzés végett —, közli a hívóval is. Az uj névsor ára 6 pengő. Megrendelhető
a főposlán az I. emelet 15. számú szobában.

TŐZSDE

(illMMliWIIIIH—I III
Budapesti értéktőzsdezárlat. Nyugodt hangulatban, üzlettelenül nyitott a hétvégi tőzsde. Az első
árfolyamok a piac egész területén a tegnapihoz
viszonyítva magasabb árakon jöttek létre. Kevés
üzlet csak egyes nehézipari részvényekben mutatkozott és a részvények egész sora az érdeklődés
hiánya miatt teljesen elhanyagoltak maradtak. Később az árak alakulása a kínálat tartózkodása következtében emelkedőben volt, ugy, hogy a tőzsde
végeredményben jól tartott irányzattal, kisebb árnyereségekkel zárult Zárlati árfolyamok: Magyar
Nemzeti Bank 181.—, Kőszén 350.5,' Ganz 15.05, Izzó 114.—. Szegedi kenderfonógyár
— Jelentkezett a tolvaj, mert a bűntudat nem
Zürichi devizazáriat. Fáris 9.90, London 17.15
hagyta nyugodni. Néhány nappal ezelőtt a rendőrségen megjelent Schwarcz Lajosné Hétvezér-utcai Newyork 434.—, Milánó 22.90. Berlin 175.62. Szófia
lakos és elmondotta, hogy ismeretlen tettes egy 5.35. Belgrád 10.—. Athén 3.—. Bukarest 2.25.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Angol
öltöny ruhát lopott el lakásáról. Szombaton a
rendőrségen megjelent egy rosszul öltözött férfi font ——, belga frank ——, dán korona —.—, diés előadta, hogy Ersehinger Antalnak hivják, nár 7.60-7.90. dollár 345.00—350.00. francia frank
Schwarczné testvére. Bejelentette, hogy a lopást ő — , hollandi forint —— cseh-szlovák korona
követte cl. A bűntudat nem hagyta nyugodni, az- 1145—11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételéért jelentkezett a rendőrségen. Erschinger ellen á vel), szlovák kor. 11.45—11.80 (20 K-nál nagyobb
rendőrség közigazgatási eljárást indított.
ci ml etek kivételével), kanadai dollár 250—300. leü
>— Uj köntösben az OTI-palota. Ragyogö. üde 320-3.40, leva 3.30-3.60, lira 17.40—17.90 (csak
zöld színfolttal gazdagodott a Tisza Lajos-körut. 10 lirás bankjegyek és érmék vásárolhatók), néA Társadalombiztosító uj homlokzata méltó az met márka —.—, norvég korona —.—, svéd koépület egyéb szépségeihez. A rr unkái a tokát Ottovay István műépítész végezte, a felhasznált Eter- rona —.—, svéd korona 71.70—82 70. svájci frank
bona nemesvakolatot az Alföldi Cementáruwár 7900—80.00.
Budapesti ferménylffzsdezárlat. "A terménytőzsgyártotta.
dén rendkívül csekély volt a hétvégi forgalom. Az
árak mind a készárú-, mind pedig a magpiacon
változatlanok maradtak.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 23.40. rozs 71 kg-os 19.40, zab 41
kg-os 21.50. árpa: sörárpa kiváló 20.35, 1. 25 35,
sörárpa 24.35. 68 kg-os ipari 22.70. takarmányárpa
65-66 kg-os 20.70.
Kiképez gyorsirástanitóv'á, államvizsga. Modern
Csikágói terménytfízsdezárlat. Buza' szilére!
berendezés. — Telefon: 19-10.
75 Decemberre 82 háromnyolcad—fél, májusra 81.73
—hétnyolcad, juliusra 77 hétnyolcad. Tengeri szilárd. Decemberre 58 háromnyolcad, májusra 59
hétnvolcad. juliusra 60.25. Rozs szilárd. Decemberré 4525. májusra 48 háromnvolrnd. iuüusra 49.
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SZÍNHÁZ
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MŰVÉSZET
PleighezdödfeH az eiöhásziilefeK
a szegedi szlnlszezonra
'A szegedi színháziban serényen folynak az előkészítő munkálatok az évad megnyitására. Kardoss Géza színigazgató fáradságot és anyagi áldozatot nem kiméivé, fővárosi viszonylatban is parádés előadást nyújt a szegedi közönségnek. Megnyitónak egy eredeti bemutató kerül szinre: Babay
József és Buday Dénes zenés mesejátéka, amely
innen indul majd el a sikerek útjára. Megérkezett
Budapestről Plivelics En il díszlettervező és Horn
Nándor festőművész, a Babay—Budav-darab díszleteit ők készítik el nüvészi szakértelemmel. A
megnyitóelőadás a hónap közepén lesz, a pontos
napot idejében közlik az újságok és falragaszok.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, akik még
bérlelet óhajtanak váltani, azok részére Grőnay
György titkár vasár- és ünnepnap délelölt 0—12 ig
cs délután 2—5-ig, hétköznap délután 1—íél 3-ig
és 6—7-ig készséggel áll rendelkezésre.

Harmónia Kiangversenucle
Harmónia MeslerbérieS 1940-41
Hegedű: Tel»iflyi Hwfi, Guíla Báüsfabo.
Zongora: Fischer AWU0, Nifcite d« Mü&aloff,
genedetti—MiebrianSeli.
Kamarazene: Waldbauer-quártetk
Ének: Gyurkovies MáriaBérlet kedvezményes részletfizetésre Harmoniá.
nál (Kárász-utca 14, telefop: 22-38) és Délmagyarörszág-jegyirodában.

Gyermekkocsik
már 40 pengőért,

üis^ sportkocsik

20 pengőtől kaphatók, vitéz |j|j||g||||j gyermíkkocsigváFelelősségteljes munka.
rában Kálvárú u 44

Ui

cipészUzlet

nyílt Horthy M i k l ó s - u t c a 18/a sz. alatt
Készítek rendelésre úr!-, női-, gyennek- éá
sportcipőket, valamint orthopad-eipőket, a legkényesebb igényeknek is megfelelőt, elsőrendű
anyagból, olcsó árért. Javításokat gyorsan és
pontosan eszközlök.
Tegyen próba rendelést!
41
REISZ LŐRINC cipészmestcr.

É RTESITÉS!
Tisztelettel értesitjük a szegedi körzetbe tartozó fiiszer- és vegyeskereskedőket, hogy cégünket
a m. kir. Kereskedelem és Közlekedésügyi Miniszter Ur 72366/1. b. 1910. sz rendeletével Szeged város és körzetébe cukornagykereskedöitl kijelölte.
Kérjük tehát, hogy cukorrendeléseiket a jövőben hozzánk juttatni szíveskedjenek.
Kiváló tisztelettel}

DRNNER PÉTER Flfl
fűszer-, gyarmatáru és cukornagykereskedők, az összes kemégyitögyártmányok
Szeged és körzete főárusitója.
Alapítva: 1845-ben.

Telefon: 11-41. sz.

SZEGID

Tisza I-ajos-körut 12.

»

eredeti , , S f Y l Í 3
férfi és női kerékpárok

raü

varrógép, kerékpár, rádió
és gramofon jav.tó műhely

Déry
o é n á r u h á ?

SPORT
Magyarország—Németország Budapesten
(A Délinagyarország munkatársétól) A magyar
és a német futball ujabb találkozójára vasárnap
kerül sor Budapesten. A játéknak barátságos jellege van. a presztízs szempontjából azonban felér
egy kupáméi közössel is. Annak ellenére, hogy a
szövetségi kapitány nem változtatott a jugoszlávokkal cllöntetlenii) neveseit csapaton, bizakodással nézünk a mérkőzés kimenetele elé, jóllehet, a
német együttes kitűnő formában van.
A mérkőzésen a tartalékkapus szerepét a sze-

gcdi Tóth tölti be, akit a szövetségi kapitány táviratilag rendelt Budapestre. A futballista szombaton reggel utazott a fővárosba.
Két válogatott együttes vasárnap a hazatért
Nagyváradon cs Kolozsvárott szerepel. Egyik
együttesben sem szerepel szegedi játékos. A hazatértek nagy érdeklődéssel várják a játékot.
Vasárnap a magyar és a német atlétika is öszszeméri erejét. A kiváló német gárda valószínűleg
megnyeri a küzdelmet.

KÜKUSZI ISTVÁN kárpitos
ARADI-UTCA 5. (Dé'.magyarországgal
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 !
"

mindennemű kárpitosmunkát vállal

szemben)
34

A déli futball,küzdelme Kecskeméten
és Diósgyőrött Észak ellen a Szentkorona
Kupáért
fA Délmagrarország munkatáj-sától) Ncbéz
helyzetben voltak a déli szövetségi kapitányok,
amikor a Szentkorona Kupa döntőjére kellett kijelölniük csapatukat. Sikerült azonban végül is
a rendelkezésre álló játékosanyagból viszonylag
a legjobb csapatokat összeállítani. Éppen ezért
derűlátással kell a küzdelmek elé néznünk és remélnünk lehel, hogy mind a két csapat, úgy a
szenior, mind az ifjúsági méltóan fogja képviselni a déli futballt, amely annak ellenére, hogy
gondokkal küzdött a kiállás előtt, ma is jobb,
mint a többi alszövctségé. Más ok is van, amiért
a győzelmet feltétlenül meg kell szerezze a déli
csapat; a DLASz alapitolta ezt az értékes vándordíjat és az idén sem szabad kiengednie a kezéből/

Az ifjúságiak szombaton reggel elutazlak Diósgyőrbe, a szeniorok vasárnap délelőtt mennek
át Kecskemétre.
A két együttes ebben az összetételben veszi
fel a küzdelmet:
Szeniorok: Papp—Kovács dr., Sajtos I.—Fíxmer, Baloghy, Varga—Sebők, Lakat, Péli. Liszkay II., Ilalasi.
Ifjúságiak: Dósai—Perényi, Orgovány II —Fakó, Tatai, Sebők—Kakuszi. Borbély I.. Márton,
Borbély II., Kóuya.
A Szentkorona Kupa többi mérkőzése Pécs:
Délnyugat—Nyugat
Kiskunhalas:
Kiskunság—
MOVE, Dorog: Közép—Budapest, Békéscsaba:
Csabai alosztály—Kelet. Egyidejűleg az ifjúsági
csapatok is játszanak.

9 Dáczy I?.—Hirmann Lenke pár nyerte a fubiSáris vegyespárost
Vasárnap folytatják a n e m z e t k ö z i
(A Délmagyaforszáff munkatársától)
Szombaton délutánra hűvösre fordult a, borongós
idő. a nemzetközi teniszverseny változatos cs
pompás műsora azonban ennek ellenére is nagy
érdeklődést kellett. A szombatinak egyébként
az volt az eredménye, hogy a kitűnő élgárda
mezőnye kibővült; megérkezett Pop Márta,
Macskást és egyenesen Becsből jött a szegedi
versenyre Salm gróf, a régi idők kiváló teniszezője. '
Amíg a nemzetközi bemütntó résztvevői készülődtek a küzdelmekre, addig a többi pályán
egymásután bonyolódtak le a jubiláris versenyszámok: Dóezy I I . 3:6, 8:6 arányban legyőzte
Sárvárit, majd a Vigh—Dóezy T. találkozó került eldöntésre. Győzött Vigh 6:2.1:6. 7:5 arányban. A vegyespáros elődöntői során a Dóezy
I.—C-npó Mária kettős 8:6. 6:1 arányban nyert
a Vigh—Solti Rózsi pár ellen. Dóezy TI., Hírmann Lenke. I'erezel dr.. Tokos Baba mérkőzést az előbbi pár nyerte meg. Eredmény:
6:3. 6:2.
Ezután következtek a bemutatók: élvezetes
Volt az Asbóth Stolpa találkozó. A magyar
bajnok különösebb megerőltetés nélkül nyert
6:4 arányban, majd Budapest—(Bécs mérkőzés
következett: Asbóth, Macskási—Metaxa, Salm
gróf mérték össze erejüket cgv szettcs játékban. A magyar pár imponáló biztonsággal 6:0
arányban nyert.
•UgyanPsak egy szettcs meccset vívott Flórián Alizé Pop Mártával. Jugoszlávia bajnoknője 6:1 arányban győzött.
A nap egyik legszebb küzdelmét hozta ur.
Asbóth, Stolpa Metaxa. Macskási párosmeccs.
Asbóth ék 6:4. 6:3 arányú győzelmet arattak.
Közben eldőlt a vegyespáros bajnokság sor*n A bajnokságot. Illetve a jubileumi verseny
•tső helyét a Dóezy 11.—Ilirmauu Lcuke kettős

teniszversenyt

nyerte meg; a döntőben nagy küzdelem nlán
6:4, 4:6, 6:4 arányban győzött a Dóezy I.—Csapó Mária pár ellen. A harmadik helyen a Vigh
—Solti. Rózsi és a Perczel dr.—Tokos Baba pár
végzett.
Még a vegyespáros döntőjét játszották, ami;
kör a nemzetközi bemutató keretében kitűnő
játékot, hozó vegyespáros került eldöntésre Mefaxa—Flórián Alizé és Asbóth—Pap Márta
között. Metaxáék győztek 6:2, 6:3 arányban.
Már alig lehelett látni, amikor befejezték a
döutőbejutásért. folyó jubiláris egyéni mérkőzést. a Dóezy IF.—MarkoviCs meccset. A játékból Dóezy került ki győztesen 6:4, 6:3 arányMind a jubiláris, minrl a nemzetközi versenyt vasárnap folytatják. A küzdelmek már
délelőtt 8 órakor megkezdődnek a K E A C cs az
ULTE pályáin.
Ugyanezen a délután tartották a piarista
gimnázium házivcrseuyéek döntőjét. A döntőt
Ábrahám nyerte 4:6, 10:8, 6:2 arányban Hoffmannal szemben.

Jubileumi d í s z k ö z g y ű l é s a v á r o s h á z á n
A leniszszüvetség alföldi kerülete 15 éves fennállása alkalmából szombaton este a városháza tanácstermében díszközgyűlést tartott zombori Rón a y Gyula elnökletével. A Hiszekegy elmondása
után zombori Rónay Gyula ünnepi beszédet mondott. Megemlékezett Erdély hazatéréséről, majd a
sportról szólva kijelentene, hogy Európa ranglistáját nem lcliri elképzelni a magyar játékosok
nélkül. Visszaemlékezett az elmúlt 15 évre, amely
dicsőségesen múlott el. Bejelentette, hogy az alföldi kerület uj nevet kapott: »Szent Itrré -kerület
lett Részéit
az ifjúság nevelésének fontosságától.
Felolvas1? a kózoónf üdvözlő táviralát.

Ezután M á r t ' é l y Ferenc 'dr. előadó felolvasta Csermák Ernő dr. volt előadó kitűnően összeállított jelentését az elmúlt 15 évről.
Zcmplényi József a központ képviseletében
szólalt fel. Megállapította, hogy a vidéki teniszsporton áll, vagy bukik az országos teniszsport.
Méltatta az alföldi kerület munkásságát. Bejelentette. hogy az OTT Kogulowicz Károlv dr. egyetemi tanárt, a kerület örökös elnökét zombori
Bénav Gyulát és Csermák Ernő dr.-t plakettel
tüntette ki. de kitüntetést kapott a teniszszövetség
részéről Kogulowicz Károlv dr., Viezenecz Károly
és Sass Márta.
A díszközgyűlés táviratilag üdvözölte az OTP-t
és a szövetséget.
Ezután Mártélv Ferenc dr. kiosztotta a szővptség kitüntetéseit. Aruivveretet kapott z.ombori
Rönav Gyula, ezüstöt: Kovács Ödönné, dr. Martélvné Sárosi Tilda. Rohonyi Laios. dr. P.«onf
f.ászióné, Mák Ferenc, bronzot: Bernáth István,
TTirmann József dr., Tssekutz Béla dr.. Nnvolidzkv
Kálmán dr., Patakv János, Vigh Ferenc és Pintér
Mihálv.
A Szózat eléncklésével ért véget a díszközgyűlés
—oOo—

Kerületi ifiusáqi birkozócsanalbajnoki
verseny a Vasutas-stadion fornacsar*
nokában
(A Délmagyarország munkatársától) H O S S Z Í T
idő ulán. vasárnap ismét birkoz.óversenv lesz. Szegeden. mégpedig olvan. amelv feltétlenül felkelti,
az érdeklődést a birkozósport hivei körében. A'
déli kerületi ifjúsági csapatbajnoki küzdelmet bonvolitják le vasárnap a Vasutas-stadion tornacsarnokában. tehát azok mérik össze erelöket,
akikre Délmagvarország birkozósport ja a jövőben
számit. A mérkőzések egvfordulósak lesznek, de
igv is 40 50 pár méri össze erejét és a küzdelmek' csaknem az egész napot igé„vbe veszik. 'A
verseny délelőtt 10 órakor kezdődik.
—eO°—

Vasárnap déle'őH;
Szeged UK—KEQC az egye'emi stadionban
(A Délmagyarország munkatársától) A szabadnapot nem akarja tétlenül tölteni a Szeged AK
és a KEAC, ezért barátságos mérkőzést viv a két
egvütles vasárnap délelőtt az egvetemi stadionban. Annak ellenére, hogy a találkozónak kizárólag edzésjellege van, érdékes lesz a játék, mert ü
piros-fehérek a tréningmeccsrc lerendelték Budapestről Gyarmatit, Cseht. Scrfőzőt, játszik a töl*
bi vidéken lakó futballista is.
A mérkőzés délelőtt fél 10 órakor kezdődik*
—oOo—

Móraváros-HTE a Cserepes-soron
és a szegedi alosztály íöabi vasárnapi
mérkőzése
(A Délraugyarország munkatársától) A Dél—í
Észak válogatott mérkőzés miatt — amint jelentettük — jelentősen csökkent a szegedi alosztály
vasárnapi bajnoki mérkőzéseinek a száma. A programból Szegednek mindössze egy I. osztályú játék a Móraváros—KTE-talákozó maradt. Ezt a
mérkőzést délután 3 órai kezdettel bonyolítják le
a Cserepes-soron. Bár a KTE jó formában van, a
honi környezet remélhetőleg meghozza a szegedi
csapatnak az első győzelmet. Az előjáték, a Móraváros II.—Kokron II. osztályú bajnoki meccs,
délután 1 órakor kezdődik.
A többi vasárnapi mérkőzés. I. osztály: Makót
MTK—MAK (MTK-pálva. délután 3 órakor), Kiskunfélcgyháza: KTK—Felsőváros, II. osztály: Szeged: SzTK II.—SzAK IV. (Hunyadi-tér, délelőtt
fél 11 órakor), Honvéd—Felsőváros 1T. (UTC-pálya, délután 3 órakor). Vasutas II.—U TC TI. (Vasutas-stadion. délután fél 2 órakor), Hódmezővásárhely: Toldi—Alsóváros, Kistelek: KiTE—Postás II., Szöreg: Rákóczi—MAK II.. Mindszent!
Mindszent—Dorozsma. _ Ifjúsági bajnokság: Szeged: Vasutas—HTVE (Vasutas-stadion, délelőtt fél
11 órakor), Kiskundorozsma: Kunság—UTC,

—oOo—
X Atlétikai háziverseny n Vasutasban. A "Vasutas vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel atlétikai
háziversenyt rendez a stadionban. A háziverseny
összefüggésben van a közeljövőben lebonyolítandó
váltóbainoki küzdelmekkel.
X Két mérkőzés az NB III. osztályban. Vasárnap két bajnoki mérkőzést bonyolítanak le az NE
III. osztályában: Hódmezővásárhelyen a HTVE—
C. MOVE,"Nyíregyházán a NyTVE-Munkács találkozót rendezik meg.

e r é k p á r o s o k !
ElsSrendU kerékpárokat e n g e d m é n y e s árban részletre a d o m .
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KOZMETIKA

Varga Dezső Vasáruháza
az Alföld látványossága.
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Kályha raktámat vételkötelezettség nélkül
kérem megtekinteni
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INGATLANFORGALOM
Szeged szab. kir. város területén 1940 szeptember 28-tól október 4-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát:
Dékány Pál eladta Dékány István és nejének
a Gajgonya-dülőben levő 1 hold 657 n öl földjüket 5.10 K kat. t jövedelemmel 2708.40 pengőért
Sánta István és neje eladták Sánta András és
nejének a Zákány 286 sz. házkat 1 hold 997 n. öl
földdel, melynek kat. t. jövedelme 7.92 K 1550.—
pengőért
Somogyi Kálmán és gyermekei eladták özv.
Wéri Isvánnénak a Mátyas-tér 7 számú házukat
309 n. öles telekkel 11.000.— pengőért.
Katona György eladta Katona Józsefnéuak a
Mórahalonf 882. szárru házát 400 n. öles telekkel
4450— pengőért.
Peták Ferenc eladta Puskás József és nejének
» Kolb-dülőben 630 n. öl földjét 1.81 K kat. t
Jövedelemmel 315
pengőért.
Szekeres Mikósné eladta Halász József és nejének a Ballagiló-dülőbcn lévő 283 n. ól földjét
4.77 K. kat t. jövedelemmel 792.40 pengőért.
Magyar-Olasz Bank eladta Szögi János és nejének a Makkosháza-dülőben lévő 257 n. öl földjét 4.34 K. kat. t. jövedelemmel 1028— pengőért
Dávid József eladta Komáromi Károly és nejének a Füredi-utca 1 számú házát 168 n. öles telekkel 19.500
pengőért.
Zana Béla és neje eladták Lackó Verának" a
Badnai-utca 14 száuú házukat 3800
pengőért.
Wittmer Lajosné és társai eladták Katona Szilveszternek a Külső Csorva-dülőben lévő 724 n.
öl földjüket 5.09 K. kat. t. jövedelemmel 300.—
J>engj$ért.
Lehotay Kálmán és társai eladták Billisy Antalnak az Alföldi-utca 51 sz. házukat 145 n. öles
telekkel 3200.— pengőért.

Rum és lifcőrJfó Kisüsti
Vagy zamatos finom bor
Huszonkilenc — harminchárom
Számú a telefonom:

Kucska Mihály ^ t ^ T
K O S S U T H L A J O S ST7GÁRUT 21

«

FIGYELEM í
S Z I N B E R G E R S A M U Öszeresüzlefe kizárólag
Mikszáth K á l m á n - u t c a 11. sz. alatt van (Kenyórüzlet mellett) felkérem a z i. t. közönséget,
forduljon hozzám bizalommal, a legmagasabb
árat fizetem zálogjegyekért, használt bútorokért és m i n d e n n e m ű régiségekért. R u h á k , fehérneműek, bútorok sfb. eladása.
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2 — 3 szobás összkomfortos

LAKÁST

a totórcn vagu o fölér
Közelében november l-re
KeresOnK. Cim a kiadóban.

szépségápolás

A nőnek mindig előrelátónak kell lennie. Nem
merülhet ki gondossága a napi testápolásban, hanem készülődnie kell a következő idényre is. A
nyáj folyamán lényegesen rosszabbodott az arcbőr, mert egyrészt a napozás következtében különféle változás jött rajta létre, másrészt pedig a
nyaralóknak nem volt alkalmuk, sokszor pedig
kedvük a bőr rendszeres ápolásának elvégzéséhez. A nyár elmúltával sok egyéb gond mellett
kozmetikai teendők is várnak a hölgyekre. A
szabad levegőn való tartóskodás, strandolás, a
mindennapi életből való kikapcsolódás, pihenés
felfrissítette a szervezetet, megnyugtatta az idegeket és ez a kedvező hatás alapjában véve a
bőrön is megnyilvánul, de külsőleg és átmenetileg megrongálódott az arcbőr.

lOzheiiek

Perpetuum.

Rex,

Hz őszi

D 1 E M X G Y X R O R S Z X G
V A S A R N A P , 1940. O K T Ó B E R 6.

A napozók lebarnult bőre messziről ép és
egészséges, de közelebbről megvizsgálva, eldurvult,
bársonyos simaságát elveszítette és rajta számos
tisztátalanság képződött. Sokan elővigyázatosság
nélkül tették ki bőrüket az ibolyántúli sugarak
hatásának, moet itt az ideje, hogy a mulasztásokat pótoljuk, a strandolás következményeit rendbehozassák és a kozmetikai hibákat eltüntessék.
Akinek a bőre a szabad levegőn való tartózkodás
és a szokatlan víz következteben durvább és szárazabb lett, annak most lágy vizhen, tűlzsiros
szappannal kell mosakodni és megbízható, jól felszívódó zsiros, esetleg homonos krémet és zsirositott púdert kell használni.
(Folytatjuk.)
R. O.-nf.
KOZMETIKAI

ÜZENETEK

Tavasz-utca: Nem árt. ha nem száraz a bőre.
sőt használ.
Makói előfizető neje: Nem jő arcvizet használ,
túlságosan kiszárítja a bőrt.
Ti. Mária: Nem helyes, rrert ha zsíros a bőre,
megfelelő speciális szerek kellenek.
Vidéki leány: Megfelelő elektromos eljárással
az arcon levő felesleges szőrzetet nyomtalanul el
lehet távolítani.

A m e r i k a i citromos
készítmények

erevizek, krémek, olajok, púderek. Srepl® elleni fl
fényvédő szerek.

Refter Oszkárné kozmetikai intézete
Szeged, Dusronios-tér 1!. L em. Telefon 26—02.
Aroánolás. Szépséghibák, szemölcsök, szőrszálak
réglegea eltávolítása. Fénykezelés.
Tanítványok kiképzése.
'Olcsó bérletndszer.
Szerkesztésért és kiadásért felelj
Berey
G é z a
főszerkesztő,
a Délmagyarország Hírlap, és Nyoradavfillalat R t
igyrezetö-lgazgatőjs,
—«Oo—
Szerkesztőség: Szeged. Aradi-utca 8. — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal.
Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség
kiadóhivatal és nyomda): 13 06.
Kladótula jdonos:
Délmagvarország Hírlap- és Nvomdavállalat Rt

Jobb iparos, barna kislány vagyok, szeretnék
megismerkedni
házasság céljából, komolyabb
altiszttel, lehet vidéki
is. 28—35-ig jeligére a
kiadóba.
Egyedülálló .intelligens
zenekedvelő dolgozó —
úrinő házasság céljából megismerkedne korekt 30—45 év körüli
úriemberrel. Fehér holló jeligére.

APRÓHIRDETÉSE
Különbejáratu utcai ba
torozott szoba féregmentes kapukulccsal ki
adó Vitéz utca 29 sz.
Bútorozott szoba külön
bejáratú,
előszobával
együtt kiadó. Maros u.
27 sz.

Kapualatti diszkrét szo
ba bútorozva kiadó. —
Téglatörmelék eladó. —
Maros u. 16.

Magános idősebb úriember uri
családnál
szép lehetőleg földszinti szobát keres teljes
ellátással. Ajánlatokat
orvos jeligére a kiadóhivatalba kérek.

Különbejáratu
butoro
zott szoba fürdőszobahasználattal kapukulcscsal azonnal kiadó. Báró Jósika utca 1.

Jobb nőnél csinos bútorozott szoba
tiszta,
csendszerető szerényebb
urnák olcsóért kiadó.
Kellemes otthon jeligére.
BÚTOROZOTT SZOBA
különbé járatú
olcsón
kiadó Hunyadi-tér 3, II.
emelet 7.
Szép utcai
bútorozott
szoba cgv-két úriember
nek kiadó. Deák F. u.
18 szám.
Különbejáratu
bútorozott utcai szoba kiadó.
Püspök u tla. T. 1..
Különbejáralu csinosan
bútorozott utcai szoba
idősebb úriembernek ki
adó. Sándor u. 5. Tóthné.

Azonnalra, különbejáratu bútorozott szoba kiadó Kölesei u. 10 Értekezni Becsei cégnél. —
Klauzál tér 3.
Különbejáratu
modern
utcai bútorozott szoba
fürdőszobahasználattal
kiadó. Szent István tér
5. balra.
Különbejáratu bútorozott szoba fürdőszobahasználattal 15-ére kiadó Tisza Lajos körút
37. földszint 2.
Különbejáratu
butoro
zott szoba fürdőszobahasználattal kiadó két
urnák Magvarosinénál,
Petőfi s út 7.

Emeleti utcai bútorozott
szoba kiadó. Boldogasszony s. ut 20.

Vadász utca 8 sz. új
házban 3 szobás lakás
nov. l-re kiadó. érd. u,
ott.

Szép utcai szoba bútorozva vagy üresen is,
fürdőszobával
kertes
magáullázban urinőnek
kiadó. Cim Gr. Apponyi u. 18. kalapüzlet.

Lakótársnőt keres magános úriasszony olcsó
lakbérrel. Leveleket —
nem jó egyedül jeligére a kiadóba kérek.

Bútorozott szoba k'adó
egy vagy két személy
részére. Tiszta
féregmentes lakás. Széchenyi
tér. 7 sz Földszint '8.
ajtó.

Egy szoba konyhás lakás
mellékhelyiségekkel novenber l-re kiadó, viz, villany bent.
Kossuth
Lajos s. út
mellett. Francia u. 25.
szám.

Különbejáratu
bútorozott szoba, állandó lakónak,
hivatalnoknak,
igen előnyösen
kiadó.
Horváth Mihály u. 9. I.

Belvárosi nagy fáspince forgalmas
helyen,
nagy vevőkőrrel átaüó
Jó" megélhetés jeligére,
a kiadóba

6.

Különbejáratu,
lehetőleg fürdőszobával keresek a nagykörúton belül bútorozott
szobát,
esetleg főbérleti alapon
is.
Pontos ár és cim
megjelöléssel
Diszkrét
jeligére.

Kálvária térnél 2 szobás komfortos
lakás
november 1' kiadó. Kápolna u. 5.
3 szobás lakások kiadók, erőshangú rádió
olcsón eladó. Róka utca 2 szám.

EGYETEMI
HALLGATÓ KERES
SZOBÁT
központi fekvéssel, modern komforttal £fürdő
szoba használattal), —
esetleg ellátással
uri
családnál. Ajánlatokat
kedd délig kérem a Dél
magvarország kiadóhivatalába Teljes kénvelem jeligére.
78

Berendezett egy vagy
kétszobás lakást bérelnék Ajánlatot előfizető
citnen kiadóba kérek.

Kettőszázholdas érettségizett
őskeresztény
földbirtokos nősülne —
százezertől zsidónőt is
elvesz, ötvenéves
jeligére a kiadóba.

Elegánsan
berendezel!
bútorozott szoba teljes
ellátással
kiadó. —
Winter
Boldogasszony
sugárut 13.

OÉPJARMÜKEZELO
képző tanfolyamon kiképzés felelősség mett
lett n tegjntánvosabb
áron. Müller Béla. Tábor utca 2 Tel. 20-76.

Egyedüllétet unom kéri okt. 8 kedden délután
fél 5-kor Kalánka cukrászdába Rudolf-tér. —
Déimagvart olvassa

Bútorozott szob'a kiadó
különbejárattal
kapukulccsal tiszta csendes
barátságos otthon. —
Kálvária utca 45.

KÖZÉPISKOLÁSOKAT
eredményesen korrepetál. különbözeti és magánvizsgákra előkészít
tanárjelölt Cineket —
.Előmenetel* jeligére a
kiadóba.

Erkéves bútorozott szo
ba kiadó. Apponyi Albert u. 17.

Nyomatott: ABLAKA GYOttUY
körtorgogépeo
Szeged, Kálvária-utca 14.. telefon: 10-84.
Felelős üzemvezető: Ablaka István.
Lehetőleg házingatlannal és 4 ezer készpénzel rendelkező tőketársat keresek rizikómentes üzlett
vállalkozásomhoz 40 százalék részesedés Jelisőre a kiadóba.

11

Több éves gyakorlattal
rendelkező német
NY ELV TANÁRNŐ,
született német, tanulókat vállal Bercsényi u.
10, ajtó 1.

Rögtön elfoglalható bútorozott szoba Attila-u.
4 szám.

Modern 2—3 szobás —földszinti lakást keresek november l-re tiszt
részére. Cilit a kiadóban.
*7»

MAGANNYOMOZOl
Kamarás ny. rendőrtanácsos nyomozó irodája megfigyel, nyomoz,
informál! Dugonics tér
11 Telefon: 27-88.
Stoppoltassa
ruháit a
íBudapesti* kézmüszövönél.
Eredeti
gyári
beszövések. Üzlet: Hági sürkertlel szemben.

12

DECMAG/XRORSZXG
[VASÁRNAP. 1910- O K T Ó B E R 6.

Eladó olcsó Iiázfclhch,
családi házak, bérházak, uíszcécdl villák, szOllő, Gyümölcsös,
száníö, tanyás binohoh alkalmi
vételek!

Háztclkck A város minden részén 2500 P-től 30.000
P-ig. Ujszegcdi villatclkek 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 uteánál, 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 ffisierüzletlel 10000 P. Kálváriánál, adómentes családi ház 3 és 1 szobás uri lakással, kerttel 13 000
P. Bécsi-könitnál magasföldszintes 3 és 1 szobás
komfortos lakás, pincével, kert lel 15.000 P. Nasy
emeletes bérház 2400 P évi jövedelemmel, víz, villany, Petőfi sugánitnál 24.000 P. Adómentes családi ház 4 szobás komforttal, pincével, belvárosnál
20.000 P. Adómctncs emelo(es iizteles ház 5 lakással, víz. villany. Mars-tér közelében 20.000 P.
Vagy emeletes bérház üzlettel, 7x1 és 2 szobás lakásokkal fő úton 32000 P. Fatelepnek, gyárnak alkalmas nagy udvari épületekkel, utcai magasföldszintes házzal, nagy udvarral, fő úton 20.000 P.
'Adómetnes kétemeletes bérház fürdőszobás lakásokkal, 7 százalék tiszta haszonnal 55.000 P. Vagy
üzletes bérház komfortos lakásokkal, a belváros
előkelő részén 10.500 P. jöv. 100.000 7.5 holdas
szöllö, szántó 3 szobás házzal Sándorfalván 18.000
P. 30 holdas bánáti Ta. szántó tanyával 30.000 P.
57 holdas szöllö, gyümölcsös, szántó, úri hírtől;,
r«yidcs épületekkel 65.000 P. 118 holdas bánáti la,
szántó úri birtok rendes épületekkel, artézi kúttal
95.000 P. A felsoroltakon kivül még nagy választék. 11 holdas legprímább fekete föld 4 «7,ohás
fürdőszobás lakóházzal, sok gazdasági épületekkel. ártéri kutlal felsővárosi villamoshoz közel
n. ölenkint 2 P 50 fillér. Alkalmi vétetek.

Méze r né
f . M. Ingatlanirodánál. (Horthy M. n. S. (Kultúrpalotánál.)
IGAZOLVÁNYKÉPEK
sürgős esetben 10 perc
alatt készit Kozó fotó.
Mikszáth Kálmán n. 13.
3 drb gyorsfénykép 70
fillér.
Felvételek este
ts készülnek.

Börvágó szabó kisegítőnek elmenne, nintavágást is vállai. Érd:
Gyöngytyúk u. 9.

Lakásfetfitlenltö Villalat

Fodrásznőt jó munkást
felvesz Beckcr
Újszeged Vedres utca 1b.

C l

UN

irodája. Somogyi ufea 10 u

,

Tok 31-77.

Szabadságomról visszatérve az
S ANGOL és NÉMET
"nyelv tanlását megkezd
,tem. Magánosoknak és
csoportoknak.
(FÉNYESNÉ Tisza Ti.
körút 31. 1. cm. 10. Telefon 21—14.
Németül beszélő, zongoratudással biró kisasszonyt 7 éves kisleányomhoz keresek, Jeentkezni: 12—1 óra között Petőfi Sándor sug.
4 sz.
Elsőrendű
kötdiiökrt
kerespk. Dr. Bnrosr.é,
Feketesas ti. 22. III.
em.
Egy jóravaló ügyes fin
fizetéssel tanulónak fel
vételik
Klebclsbcrgtclep sütöde.
r.ipészmunkúsok női és
férfimunka ra
felvétetnek. Geigelv cinésznél
Feketesns utca 16.
Négy polgárit vég/.ctt
árva leány könyvelőnek vagy üzletbe tauu!ónak ajánlkozók. Cini:
* kiadóhivatalban-

Ügynökséget vállal nő,
ki utazik is. Ügynök
jeligére.

Németórákat adok elemista. gimnázista gyernrekeknek és felnőtteknek. Házhoz Járok. Nemet óra jeligére.

Egy jómunkár.
cipész
segéd felvétetik. Török
Dezső cipész .Valériatér 7.
Lakást
fizetést adok.
kettes házban házimunkáért. Ösz 11. 8.
Kiszolgáló ügyes nőt
füszerüzletbc fizetéssel
felvétetik azonnal Bodó
lüszeriizlet Gróf Apponyi Albert u. 23.
ÁLLÁST KEltES
nem érettségizett, az
irodai teendők minden
ágában, bérfizetés, OTI
stb. munkálatokban —
nagy gyakorlattal rendelkező, keresztény, jelenleg állásban levő —
tisztviselőnő.
Szíves
megkeresést Pontos jel
igére a kiadóba.
Gyakorlott horgolónők
állandó munkára felvctetuck Szent
Gyürgytér 1. földszint 2.
Némi gyakorlattal biró
nő üzletbe menne kiszolgálónönck, esetleg
étkezdébe is cim: Iterc.zeg Sándor borkimérés Atilla u. 16.
Házmester felvétetik —
Margit u. 10.
Tanuló leányt női szaibióságomba
fizetéssel
felveszek Györffyné —
Debreceni u. 5.
ELMARADT KÖNYVELÉSÉT a helyszínen —
vagy saját lakásán olcsón vállalja adóügyek
ben eljár 1940 oklóber
jeligére a kiadóba . 79
Megbízható,
jóravaló
házaspárt,
házmesternek felveszek. Lehetőleg gyermektelen jelige
re.
Tisztviselőnő
tíz évi
bankgyakorlattal
irodai, pénztárkezelői állást vállal, őskeresztény 1940 jeligére a kiadóba.
Mosást olcsón vállalok
otthonra, délután vagyok otthon. Tömörkénv-utca 8. Házmesterné.
Fodrásznő felvétetik. —
Fekete fodrászüzlct Somogyi u .23.
Fiókkezelőnőt
óvadékkal
felveszünk negv
polgárival előnyben. —
Tejüzem Aradi- u. 5. Jelentkezés délután 3-4-

Házhoz hozott
tiszta
fehérnemű javítást elválalom. Cim Ncmcslakács u. 31.

Felsőrészragasztók
és
tanulóleányok felvétetnek Ilódy cipőgyár, —
Lengyel u. 26.

FŐZŐ mindenes középko
rú jobb nő eves bizonyítványokkal, ápolásba perfoki ajánlkozik
magánoshoz vagy
kis
családhoz jeligére.

Varróleány felvétetik.
Vár u. 7. divatterem I.
cm

Fiatal intelligens
nőt
keresek 8 éves iskoiásleányka mellé, aki a
háztartásban
segédkezik. Jelentkezni
lehet:
Madách 11. 6. TI. reggel
8 -10, délben 2—3 közölt.
Nemet kisasszony keres
három hetenkint délutáni állást. Nachmittag jeligére.
Kc.rtgondozáscrt
gyümölcsfák cs
virágok
kezelését jutányosán, —
vállalom. Csonka Antal
Csalogány u. 3. Ujsze'
Cipész segédek és kitelő felvétetik .Tung cipőüzem Margit u 19.

ZONGORÁT
tökéletesen hangol, javít Rakovszky, a Zeneiskola hangfolója Jakab
Lajos u. 5. Telefon 22 S0
Levelezőlap hivásra is
azonnal jön!
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UxXrtOAlOSt

erfhoimmott^
Takarítónőnek ajáuiko
zik rendes asszony kisebb lakásba 7-től 10-ig
Jágernó Somogyitetep.
V). utca 211.
Bejárónő délelőtti órákra felveszek. Füredi u.
7 sz.
Megbízható
főzönundenes
leányt
felveszek.
Tisza L a j o s k ö r ú t 23.
földszint 1.

Leányt, esetleg árvát,
szeréijyigénnyel iparosesalád keres háztartásban segiteni és iparagra kitanítanánk. — Takács szabó
Újszeged
Szőrcgi. ut. 17.
Önállóan főző középko
"ru asszony bejárónak,
vagv házvezetőnek meu
ne Kissné Fodor u 23.
Egy
lányt
Vass
suth

ügyles mindenesazonalra felvesz.
cukrászda
KosLajos sugárut 6.

Keresek megbízható he
járó mindenes főzőnőt,
a délutáni órákig Pártos Endre Somogyi u.
23 sz. I . e .
Bejáróleány)
14—16
éves egész napra étkezdébe felvétetik. Nemzeti Étkezde Párisi körút 45.
Egy megbízható komoly
tiszta, szorgalmas mindenes fözöiiö jó bizonyítványokkal azonnatra vagy !5-dikérc fölvétetik. Dr Nussbaum
Püspök u. 12.
Intelligens nninkaszero
tö jólfőző zsidó házve
zelönö
magánoshoz
ajánlkozik" vidékre. —>
Paukcr Arminné Hódmezővásárhely Róna u
5 sz.

í+2 standard rádió készülék eladó. Ugyanott
egy 8 fiókos kis női
Íróasztal eladó. Tudakozódni Zerge u. 25. A
házfelügyelőnél.
Bőscudorfer kitűnő —
hangú zongora, 500 Péi t eladó. Pacsirta utca 29 szám.
Vcnnck zongorát, —
esetleg pianninót, harmoniumot is.
Gyártmány és ármegjelölésével. Készpénz
jeligére a kiadóba.
Egv modern ebédlőt vessek. Cim a kiadóba.
Cink pléh fürdőkád
és
nagy szénfütő kálvha,
teremátfütésre
alkalmas eladó. Vitéz utca
15 emelet első ajtó.
AJig használt, nagyon
szép gyermek sportkocsi eladó. T.echner tér
6 sz. emelet.
Színes kombinált szoba
bútor rekamiéval eladó
Rudolf-tér 5. T. em 3. —
Megtekinthető 2-4 közt
Mindennemű
KÉZI és GÉPHIMZÉST
jutányosán
vállalunk.
Géiphimzéses teritök és
jour készletek nagy választékban

Hái.JngalkiA,
Eladó 6 hold föld közel Alsóközponthoz. Ér
deklődni
lehet ötott
Kovács Józsefnél Királyhaloin 211.
Bérbeadom azonnali —
beköltözésre ujszegeditcirplnninál uj 3 szobás
családi házam minden
komforttal, kerttel, bővebbet Mézemé ingatlanirodában (Kultúrpalotánál.)
Eladó új
adómentes
ház azonnal
bekötözhető. Kisteleki utca 10a
Tud. 3—5-ig.
Eladó: Hlköltözés miatt igen jutányos áron
Tündér-utca 7 számú
ház most van renoválva, villany, gáz bent.
Magánház 2 szobás öszszes
mellckhelyiségokkei November l-re kiadó. Felsővárosi ff, 283
Érdeklődni Korbouctan
Czirok.

npffpygTCL
Egv SINGER-féle biiliárd soknak örömet,
a tulajjdonosnak őrömön kívül
iövedelmet
jelent.
5INGER ANTAL E'S FIA

011 1A DN«VL N A
Kossuth Lajos s.-ot 34
Szakszerű művészt
SZŐNYEG J A VITÁS
SZÖNYEGSZÖVÉS
Fischer Aiadárné szőnyegszövődéjében Dugó
nics utca 14.
BÜKKABATOK
mérték után I. rendű
kivitelben készülnek, —
javítások vízhatlan festéssel. CSORDÁS bőrruha készítő mester,
Sajka u 14.
Eűs/crcsbolt íeljcs berendezése

eladó,

G:óf

Appotivi Albert 11. 19.
Alig

használt

Sitiger

v a r r ó g é p eladó. Érdeklődni I enevel u. ó. sz.

MÜLLER ERZSI
Kézimunkaüzlctc Károlyi u. 4.
81

Egy fázisú egy lóerős,
vajíy kétfázisú két lóerős villanymotort meg
vételre keresünk. Hódv
cipőgyár, Lengyel u. 26
Kelei perzsa szőnyeg,
.perzsa bunda. 1 teljes
könyvtár. 100 kötet jókai eladó. Püspök utca 12 földszint 7.
Egy pár parádés lószerszám, téli bőrpokróccal. egy pár vívófelszerelés, égy szobarcgatta
készülék,
egy
gyönyörű
Phönix-nálrr.a, egv darab Dürnkopp-féle szabó varrógép, antik ebédlő bútorok, asztalok, képek,
virágállványok, mosdószekrények, stb. eladók
Kálvária utca 2!a sz.
alatt.

M A V .

háztól házig

forgalom ügynöksége
Bútorszállítás

helyben vidéken
gépkocsikkal

is.

Fuvarfelvétcli iroda.
Kiflcscy u l c a 10.

Perzsa és régi
gyári
szőnyeget
megvételre
keresek: Szőnyeg jeligére kérem a cimcíet
a kiadóba.
Jómcnetelü étkezde Er
délybe költözés
miatt
jutányosán eladó. Levélbeli ajánlatot Jóljár
jeti igére a kiadóhivatalba kérek.
Fűszerüzlet forgalmas
sugáruton olcsó bázbcrrcl eladó 800 pengő
jeligére.
Eladó bevárosban
Jól
berendezett női divatterein. Biztos megélhetés 5 jeligére a kiadóban. Iparjoggal együtt.
Veszek használt butoro
kat, ruha neműt és —
egyéb házi cikkeket at
legmagasabb napi áron
Eladó télikabátok
—
Eischcr Emil Szcntgcllért utca 2.
Tiszti zubbonyt veszek
erősebb alakra. Kangarn ejligére a kiadóba
Kisebb gázkályhát ve- '
szel; Hullám u[ 8. I. 7.
Kitűnő varrógép olcsón
eladó. Tavasz u. 11b. 3
ajtó.
,
1
.Tókarban levő
fe.kcte
férfi télikabát eladó. —
Pártos Somogyi u. 23,
szám.
Eladó angol és sport
gyermekkocsik kétkerekű gyermebicikli Petőfi s. út 55.
Hálószoba, felháló iratszekrény. nagytükör, —
grammofon íemezezekkel, csolnak, lisztesláda.
konyhafelszerelé%
leánvkabát, jeges, különféle bútorok elköltözésért olcsón eladók —
Csckonits u. 6 I. 6.
Csillár és egy fiitőgázkályha eladó.
Araiiy
János u. 5. Házfelügyelő.
4

Pianinó _
(Iloffmann
Cserny) Lingcl ebédlő,
szép vázák, karlsbadi
6 sz.
étkészlet, nagy
konvhakrendeuc, létrák,
fehér zománc asztalíűzhe.lv, gázsütő, resó. különféle liáztart. felszerelés eladó.
Apponyiutca 15. emeleten.

Libát

Jóállapotban valódi —
szil pelerm eladó. Megtekinthető 3—5-ig Margit u. 30. földszint 3 sz.

Feleségül venne még ez
évben kedves üzletszere
tő hölgyet 28-ig üzlete
nagyobbitásához
*z»
rény tőkérvel elvált Kereskedő. Barna 33 jeligére^

Standard rádié igen olcsóért eladó, l'ille utca
29 szám.
Egv kálvha és egy pár
uj női 35-ös cinö jutányos áron eladó. Kálvária utca 5. II. udvar
2 ajtó. Megtekinthető a
dcii órákban.
Garantáltan
féregmentes rceamíc és fotelágy
férfi őszi kabát eladó.
Polgár u. 24 I. 3. —
Éfd. 2—4-ig.
Meteor
szeneskályha,
könyvek, használt ruha
neműek eladók. Marosu. 27.
Veszek férfi, női ruhaneműt,
zálogjegyeket
mindenről. Csehó Atilla u. 8.

nagy tételt ma olcsón
kiárusítok. Ungár. Mikszáth K. n.

gfoflwrttf*

Idősebb nyugdíjas ember megnősülne hozzáillő
nővel.
Egyedül
unalmas jeligére.
HÁZASSÁGOKAT
szolid alapon sikerrel,
azonnali
bemutatással
közvetit, húszévc fennálló MERKÚR
Iroda.
Petőfi sugárut 37a. —kapu alatt.
Elveszett 1 sárga bőrpénztárca kérem a becsületes megtalálót, _a
henc lévő iratokkal címemre vagy a rendőrségre beszolgáltatni illő
jutalom ellenében. Róna-utca 3. szám. Dobó
Mihálv

