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Emlékérmet alapított
a kormányzó
Ő felszabadításból) részivel! katonáknak, csenúóröknek. rendöröknek es penziiauórokneK
Budapest, október 8. A Magyar Távirati Iroda
jelenti: A kormányzó ur őfőméltósága a következő legfelső rendelkezést adta ki:
A m. kir. honvédelmi miniszternek a minisztertanács hozzájárulásával tett javaslatára Kclctmagyarország és Erdély egy részének Mátyás király
jubileumi esztendejében történt
felszabadulása
emlékére emlékérmet alapítok és azt azoknak óbaji
tora adományozni, akik 1910. évi juIius 2. és 191U.
évi szeptember 30. napja közötti időben Icgalabb
28 napon át tényleges katonai, vagy csendőri szol.
gálatot teljesítettek, továbbá a rendőrségnek és a
pénzügyőrségnek ama tagjai számára, akik hivatásukból folyóan a trianoni batárt a m. kir. honvédség csapataival, vagy azok előtt, tehát szeptember 3. és 13. közötti időben lépték át.
A további szükséges intézkedések megtételével
a ni. kir. honvédelmi minisztert bizom meg.
Kelt Budapesten, 1910. október 1-én.
H o r t h y Miklós sk.

Tisztulási folyamai
a Kormánypártban
Harmadik zsidótörvény es alkotmánureform a Kormány legkózelebbi programján
Budapest, október 8. A MÉP-ből történt kilépésekből helytelen következtetéseket vont le a
közvélemény. A tisztánlátás érdekében illetékes helyen célszerűnek
tartják
rámutatni,
hogy egyes képviselők már hónapok óta nem
tanúsítottak olyan magatartást,
amelyet
a
MÉP pártfegyelme megkívánt. Ezeknek a képviselőknek a bizonytalan magatartása arra indította a miniszterelnököt, hogy az egyik későtavaszi pártértekezleten módot nyújtson kilépésükre. Az egyik értekezleten elmondott beszédében egyenesen felliívla az esetleg békétlenkedő párttagokat, hogy lépjenek ki a pártból és ezzel teremtsenek tiszta helyzetet. Ezután hónapokig így maradt a helyzet A parlamenti sztinet és a közbejött politikai események kizárták azt, bogy ezekkel a kérdésekkel
foglalkozni lehessen.
Most azönban, Hogy újból megindult a belpolitikai élet, Imrédy Béla és Jar.oss Andor
nemrég kilépett a pártból. Mivel kivülök még
több MÉP-képviselő magatartása bizonytalan
volt, ezekhez a képviselőhöz határozott hangú
levelet intézett a pártvezetőség. A képviselőiének záros haláridőn belül határozott választ
kellett adniok szándékukról:
nyilatkozzanak,
hogy a párt tagjai szándekoznak-e
maradni,
helyeslik-e a kormány politikáját, vagy külön
utakon akarnak
járni.
'A levelekre m á r befutott néhány válasz,
amikor azonban a záros halár.idő letelik, a
M É P vezetősége közli a nyilvánossággal a kilépettek nevét
Amikor a tisztulási folyamat befejeződik,
teljes erővel megindul az a munka, amely Erdély egy részének haza térésével olyan
nagy
feladatot ró ránk. Letárgyalja a parlament a
költségvetést, az új, illetve a harmadik zsidótörvényt és sor kerül az alkot mám/reformra is.

\ hormánu nem hói
kompromisszumot a mjilosohhaí
Budapest, október 8. Illetékes belyen már hétfőn megállapították, mennyire alaptalanok azok a
találgatások, amelyek Szálasi Ferenc és Ruszkay
Jenő szombati miniszterelnöki
kihallgatásával
kapcsolatban szárnyra keltek.
Ennek a kihallgatásnak pontos története az,
hogy Szálasi Ferenc az elmúlt hét elején Ruszkay
Jenő utján azt a kérést terjesztette a miniszterelnök elé, hogy nála tisztelgő látogatást tehessen.
A miniszterelnök közölte, hogy szombaton este
fogadja Szálasi Ferencet. A kihallgatás ennek a
közlésnek érteimében meg is történt és Szálasi Fc-

renc Ruszkay Jenő társaságában megjelent a Sándor-palotában.
A kihallgatás során semmiféle koalíció, kompromisszum, vagy együUinüködés gondolata fel
nem merült. Ez a feltételezés csak ideges és nyughatatlan agyak szüleménye.
A kormány a nyilas párttal együttműködni soha nem óhajtott, a jövőben sem fog és semmi néven
nevezendő Kompromisszumot nem köt. A kormány
álláspontja ebben a vonalkozásban olyan világos
és félreérthetetlen, bogy már ebből is következik,
mennyire alaptalanok cs légből kapottak azok a
találgatások, amelyek ugy vélték, hogy a szón-bal
esti kihallgatáson efajla kérdések ls szóba kei ülhettek.

Özönlenek a menekültek
a Szőreg-Gyula közötti
román határszakaszon
H o s s u kolozsvári görögkeleti p ü s p ö k Bukarestbe,
a romániai m a g y a r s á g vezetői Budapestre utaztak
közvetítő megbeszélésekre
Budapest, október 8. A Szőreg és Gyula közötti határszakaszon mind nagyobb tömegekben lépnek magyar területre a román uralom
alatt lévő erdélyi térületekről kiűzött magyarok. Szeged, Makó, Mezőhegyes, Battonya és
Gyula környékén megfeszített erővel dolgoznak a hatóságok, hogy a menekültáradat fedél
alá juttatását és ellátását biztosítsák. A menekültek legnagyobb része Arad, Temesvár, Lippa, Déva, Fetrozsény és általában a zsilvölgyi
bányavidék környékéről származik. A legszámosabb tömeget a bánya- és vasipari munkások teszik ki, de igen sok a földműves és a
tisztviselő, valamint a kereskedőcsalád is.
Hétfőn az említett határszakaszon 112 menekültet vettek gondozásba a magyar hatóságot'c. A legtöbb helyen m á r külön irodákat kellett felállítani a menekültek sérelmeinek jegyzőkönyvezése
végott. Állapotukra jellemző,
hogy míg az elmúlt napokban a menekülteknek általában mintegy 20 százaléka szorult az
azonnali orvosi kezelésre, addig a hétfőn éíkezettek közül már 131 férfit, asszonyt, és gyermeket kellett kórházba szállítani,
Meghat^} az a gond, ahőgy ezek' a szercnCsct-

len magyarok utolsó erejük megfeszítésével iá
igyekeznek á.thozni a fájdalmak folytán kimerült, beteg, vagy a román erőszakoskodásod
során sérüléseket szenvedett társaikat TalifsIcákon, hevenyészett saroglyálcón• cipelik át a
határörsök között betegeiket. Feltűnően sok,
különösen a nők között, a súlyos idegfázkódlalást szenvedett áldozat.
Elbeszélésük szerint a városban lakó magyarság helyzete is tűrhetetlen, de még sokkal
súlyosabb a falusiaJcé, különösen az elhagyott
tanyák magyarjaié. Ezek teljesen védtelenek a
minden emberi érzésükből kivetkőzött
tornán
csőcselék garázdálkodásával
szemben.

— Vagy azonnal kotródtok büdös magyarjaitok közé — hangoztatják a román terroristák —, vagy internálótáborba hajtunk benneteket!
' K
'A bonctői intcrnálótáboT.nak olyan szörnyű
híre van, hogy a szerencsétlen magyarok habozás nélkül ott hagyják földjeiket, községeiket,
vagyonukat. Mivel a kiutasíldsok
változatlan
erővel folynak, ujabb nagy menekült
tömeg
érkezése várhaló.

KözOenfárásoft a hiufasifoftah ügyében
Budapest, október 8. A Magyar Távirati Iroda
kolozsvári görögkatolikus püspököt a magyar.hajelenti: P u r g e l László és G y á r f á s Elemér, a
lóságok kiutasították. Ezzel szemben a valósig
romániai magyarság vezetői kedden délután Bu- az, hogy Hossu püspök a magyar kormány fclkcdapcstrc érkeztek és nyomban eljártak a magyar
rcscrc Bukarestbe utazott, hogy ott felhívja a ro.
kormányhatóságoknál a tcgutóbhi rctorziós iniéz- I mán kormány figyelmet azokra a k ö v e t k e z ő i é kedések során kiutasított román nemzetiségűek I nyékre, amelyeket a románok magyarellenes ínügyében. A kérdés a román és a magyar kormány
tc/kcdései Magyarországon kiváltottak,
között megbeszélés tárgyát képezi és ennek eredHossu püspök a napokban visszaérkezik Bud*ményéhez képest fog megoldást nyerni.
pestre, hogy megbízatása eredményeiről a maAz egyik rónán lap azt jelenti, hogy H o s s u
gyar kormányt tájékoztassa.

A bánáti némefséé ttlteoző gyűlései
ú román önfíéntj ellen
Szófia, otlób'er 8. A" ZoTa című bolgár lap | óta nem csupán a pia gyar okkal, hanem a né*
temesvári levelet küzöt, amely arról számol
metelckcl szcml'cn is megnyilvánul. Bár a robe, hogy a bánáti német lakosság egyre heve- mán hatóságok e tüntető megnyilatkozások cl<
sebb tillakozó gyűléseket tart a románok önké- fojtására egymásután adják ki az erélyes linn*
nyes magatartása ellen, amely a bécsi döntés gú figyelmeztetéseket, ezek hatástalanok ma-
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vál-

14 rémetek Házait sértő feliratokkal 'éktelenttik el, a házakba Tondasággal teli csomagokat dobálnak. Megtámadják
az egyedülálló tanyákat és a gazdálkodók családjait
az úton és
a mezőn.
Temesváf
katolikus
templomába
behajtóitok egy szamarat, amelyen sértő és trágár, fel-

iratú táblák voltak. A r o m á n Hatóságok kísérlete a tettesek kinyomozásáára meddő maradt.
A z erdélyi kisebbségi lakosságot m é l t a t l a n ,
k'odással töltötték el azok a hírek, amelyek a
vetiskai táborból érkeznek, ahol a nem megbízható és a kisebbséghez tartozó román katonákat őrzik. E hírek szerint 6000 embert záriak be a táborba, ahol leírhatatlan
viszonyok
közt tengődnek és kénytelenek a 'durvaságokon
kívül az éhínséggel is megküzdeni,
mert táplálékuk mindössze néhány szem burgonya és
olajbogyó.

Megszakítás nélküli támadások
London ellen

Kály dr., R á d u l y Lajos, Székely
Ák'ős dr.,
Szentkereszthy Béla báró, Szilágyi Olivéfl dr.,
Teleki Béla gróf, Teleki E r n ő gróf, Tholdalaghy M i h á l y gróf, Török A n d o r dr., Tass Gábor dr., V á r ó György dr., V i d a Sándor a mag y a r országgyűlés által képviselői tagokul a
képviselőházba való meghívását,

Törs Tibofl alelnök j a v a s l a t á r a a H á z kimondta, hogy legközelebbi ülését szerda délelőtt 10 órai kezdettel tartja, napirendjén a
miniszterelnök kedden beterjesztett javaslatának tárgyalásával. A napirend letárgyalása
után áttérnek az interpellációkra.
A szerdai
ülésre 15 interpellációt jegyeztek be. A z ülÓ3
félegy előtt ért véget.

i'.f'l IW'^

Churchill nyilatkozott a háborus helyzetről, a burmai ut
megnyitásáról és a dakari támadásról
Berlin, október 8. A keddre virradó éjjel élte át
London az eddigi leghosszabb légiriadót. A tiszta,
csillagos ég arra csábította a német támadókat,
hogy támadásaikat még nagyobb területre terjeszszék ki és még hevesebben folytassák. London
belső negyedeire borzalmas erővel zuhogtak a
bombák. A londoni rádiónak abból a közléséből,
hogy a londoni légvédelmi zárótűz egész éjszakán
keresztül igen heves volt, kitűnik, hogy a London

elleni támadások a keddre virradó éjszaka különösen kemények voltak.
Kedd reggel 8 óra óta szinte szüntelenül zugnak a bombázóalakulatok motorjai az angol főváros felett. Londonban majdnem megszakítás nélkül követik egymást a nehéz bombák robbanásai.
A légiriadót a nap folyamán aJisha
szakították
meg a fővárosban.

"i,r.'r .
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A honvédelmi miniszter
és a vezérkari főnök kitüntetése
Budapest,

október 8.

Londonból nemsokára csak emlék marad'

Róma, október 8. A z olasz lapok jelentései
Werint London keddre virradó éjjeli bombázása a hdbofil kitörése óta a legnagyobb
arányú
éjjeli bombázás
volt.
A' Lavofo Fascista jelentése szerint az atígolok a h á b o r ú t teljesen tervszerűtlenül
folytatják tovább, a német Hadvezetőség pedig a
a következő pontos tervek alapján
folytatja
az Angiin, elleni t á m a d á s t :
L 14 Le Manche-V.satórng 'és az eg'ész angol
partvidék
ellenőrzése.
2. Lándon hadi és ipari szempontból
fontos
berendezéseinek és ezzel az egész londoni ipari
termelés egyharmadának
fokozatos
elpusztí-

tása.
3. 14 'fövdfos 'életének
megbénítása.
4. London és a vidéki lakossda
demorallzdlása,
5. 'Az ellenséges légihaderő
fokozaWs megsemmisítése.
E g y külföldi diplomata, aki a napokban jött
el Londonból, kijelentette, hogy Ha a támadások a mostani Hevességgel folytatódnak. Londonból nemsökára
csali emlék
marad.
Egy
másik külföldi diplomata, aki szintén Londonból érkezett, azt mondta Stockholmban, hogy
Lóndon
pusztulása
el fogja
homdlyösttani
Karthágó
pusztulását.

Churchill beszéde az alsdházhan
London, oktöEer 8. C h u r c h i l l , az alsóház
teddi ülésén mondott beszédében helyzetképet
adott a háború jelenlegi állásáról
Beszéde során elmondotta, bogy a bunrai utat
október 27-én a Japánnal kötött megállapodás lejártakor meg fogják nyitni. A dakari esettel kapcsolatban elmondotta, hogy véletlenek sorozata és
néhány olyan mulasztás következtében, amelyek
most fegyelmi vizsgálat alatt vatinak, sem ő, sem
az admiralitás első lordja, aki a háborus kormány
tagja, nem kapott értesítést arról, hogy francia
hadihajók közelednek a gibraltári szoros feéá. ¥*rő) rsak akkor értesült, amikor már nem lehetett
megakadályozni a hadihajók átvonulását.

Churchill ezután közölte, hogy az Anglia elleni
légitámadások áldozatainak száma az elmúlt szombatig 8500 halott és 13.000 sebesült. Az ingatlanokban történt pusztítás igen nagy volt. A partraszállás kérdéséről szólva, figyelmeztette a közvéleményt, ne essék abba a tévedésbe, hogy a veszély elmúlt. Az októberi idő bizonytalan ugyan,
de a köd segítségére lehet az ellenségnek.
Churchill beszéde során kitért a zárlat problémájának spanyolországi vonatkozására és befejezőben hangoztatta, senki sem tudja, meddig tart
még a háború és el kell. készülni a megpróbáltatásokra*

R miniszterelnök a Ház elé terjesztette

az erdélyi képviselők behívásáról szóló javaslatot
Budapest, október 8. rA' képviselőház ke'ddi
nak határozatával — az országgyűlés képvisetflósét negyed e g y k o í nyitotta meg Törs Tibor
lőházába meghív. Á z így meghívottak száma
alelnök.
legfeljebb hatvanhárom
lehet.
Teleki P á l gróf miniszterelnök beterjesztetA fentiek a l a p j á n tisztelettel indítványozta
te a visszacsatolt keleti és erdélyi országréAdorján I m r e , Albrecht Dezső, A n g i István,
szek képviselőiucV. behívásáról
szóló
javasA r v a y Árpad, B á l i n t József, BalSgli A r t ú r dr.,
latot
B a r t h a I g n á é dr., B á n f f y D á n i e l báró, Beke
A z 1940; X X V I . te. 2. szakasza akként ren- Ödön, Bethlen G y ö r g y gróf, Bethlen László
delkezik, hogy a jelen törvény erejénél fogva gróf, B i r ó Zoltán, B o d n á r Sándor, B o t á r Ista, visszacsatolt terület lakosai közül mindad- ván, B ö l ö n y Zoltán dr., Braunecker A n t a l bádig, 3 m í g a terület választópolgárai rendes ró. Deák G y u l a dr., E m b e r Géza, F i g u s Albert,
úton országgyűlés? képviselőket választhatnak, György József dr.,
Hinleder-Fels Ákos dr.,
m i n t országgj ülesi képviselők az 1939. év jú- J o d á i Gábor dr.. Keinstel Ede dr., K i s s Kál'túus h a v á n a k 10. n a p j á r a egybehívott m a g y a r m á n , Kölcsey Ferenq dr., K ö v é r Gusztáv dr.,
prszággyüléa képviselőházának t a g j a i lesznek
László Dezső dr., László Dezső, M i k ó Iujre dr.,
azok, akiket a m a g y a t k i r á l y i miniszterelnök
P a á l Á r p á d dr., P á l Gábor dr., P á l f f y K á r o l y ,
^ i n d í t v á n y á r a az országgyűlés — m i n d k é t házá-_ Pakocs Károly,. Patzkó Elemér dr., P r a l l Mi-.
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Nem lesz az idén szüret
a szegedi szöllökben
Harminc hekfoüter bor helyett fé! hektoliter terem az idén holdanként — Csökkent a borfogyasztás
(A
Bélmagyarország
munkatársától)
A!
nemrég kiadott termésjelentés
katasztrófális
képet fest az idei szöllőtermésről. Országos vi<
szonylatban évtizedek óta nem fordult elő hasonló rossz termés. A m ú l t őszi korai fagyok,
a tavaszi vízáradás és a peronoszpóra clképpesztő pusztításokat végzett a szegedkörnyéki
szöllökben, úgy, bogy az idén a múlt évek 30—'
10 hektoliternyi
átlagos
termésével
szemben
holdanként fél, vagy legfeljebb egy
hektolilcú
borra lehet számítani. Sok helyen 100 százalékos a kár s alig van olyan hely, ahol a kár 50
százaléknál alacsonyabb volna. A z á l l a n d ó eső*
zcs az úgynevezett fürtpermetezést, a fürtpörozást is megakadályozta, mert az eső azonnal
lemosta a szöllőről a. permetet. I g y aztán a
peronoszpóra szinte szabadon
ousztított
a
szöllőtőkcn.
A yáibat'ő rendkívül rossz bortermés természetesen erősen befolyásolja
a
borfogyasztást
is. A termelők, akiknek még van régi boruk,
visszatartják
a bort, mert arra
számítanak,
hogy később nagyobb árakat tudnak m a j d elérni a kevés termés m i a t t előállott fokozott
kereslet folytán. A bor drágul, a vendéglősök
olyan árért veszi az eladóktól
a bort, hogy
nem tudják a legolcsóbb minőséget
sem ÍM
pengőn alul adni, E z nagymértékben Caökken*j
tette a borfogyasztást is, ú g y , bogy a vendég^
lősök és borkereskedők most o l y a n i r á u y ú mozgalmat terveznek, amelynek keretében azt kérik m a j d a kormánytól, hogy az árkormánybiztosság útj.áu m i n i m á l j a a hpr viszonteladói
árát*

KiteiöifcK
a cukornagijkercsKedöket
(A Délmagyarórszdg
munkatársától)
Beszámoltunk arról, hogy azoknak, akik cükornagykereskedői minőségben k í v á n t á k megkapni a
cnkoráíusítási engedélyt, megfelelő okiratokkal felszerelt kérvényt kellett benyujtaniok az
iparhatósághoz, amely azután a kérvényekot
a miniszteri ümlvöz terjesztette fel kijelölés végett A miniszteri döntés most érkezett meg
Szegedre, eszerint a Szegedre kijelölt
cukornagykereskedők: a Hangya, a Pelcrvclly-cég
és a Danner-frg. 'A jövőben Csak ezek a kijelölt kereskedők foglalkozhatnak a Cukornak
nagybani eladásával, a ki nem jelölt kérvényezőknek meghatározott időn belül be keli
szüntetni a Cukorárusítást Szegeden igen sokán mafadtak ki a nagykereskedői névsorból,
közismert régi "cégeknek kell abbahagyni a
Cffkoráfnsífást
-r
I t t említjük meg, Hogy azok, akik a petróleum nagykereskedői jögosítványt meg akarják
kapni, jelentkezzenek az I . fokú iparhatóságnál származási okirataikkal és iparigazölványaikkal. X petrólenmnagykereskedők ügyében a Söntés a jelentkezesek lezárása ntán néhány napra megtörténik.

Hongba

DDTOROH

állandóraktáre

ifj. H E G E D Ű S
műbútorasztalosnál
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Elitéltek kél a r d n i ő i í o f
(A Délmagyarország munkatársától) A törvényizék H a b e r m a n n-tanácsa mint külön uzsorabiróság kedden két árdrágitási ügyben hozott Ítéletet
L á t ó Györgyné kiskundorozsmai lakos az év
elején megvette nővére füszerüzlctét. Ebben az időben az üzletben többen vásárollak rizst és Látóné
a megállapított 88 filléres ár helyett 1 pengő 60
fillért kért egy kilogram rizsért. A vádlott beismerő vallomást tett, jóhiszeműségével védekezett
Azt adta elő, hogy nővére üzletét pár nappal azelőtt vette át és az árakat meg nem volt tiszlában,
csupán tévedésből kért a 88 fillér helyett 1 pengő
60 fillért egy kilogram rizsért A törvényszék a bizonyítás lefolytatása után megállapította az aszszony bűnösségét és jogerősen 40 pengő nénzbüntotésro ítélte.
Biró Istvánné fakereskedő ugyancsak' árdragitás•a! vádoltan került kedden a törvényszék elé. A
rád szerint március 11-én a tűzifa 4 pengő 00 filléres métermázsánkinti ára helyett 5 Pengő 60 fillért, a tatai darabos szén 5 pengős métermázsánkénti ára helyett pedig 6 pengőt kért. A vádlott
tagadta a terhére rótt bűncselekményt. Számlákat
Bsatolt bc a törvényszékhez, amelyekkel azt ki•ánta igazolni, hogy jogos Haszonnal akarta továbbadni mind a fát, mind a szenet. A törvényszék
az ügyben számos tanút és szakértőt hallgatott
ki és megállapította, hogy a becsatolt számlák
szerint a vádlottnak a fa mázsáját legfeljebb 5
pengő 27 filléres áron, mig a szenet 6 pengő 88 filléres árban lehetett volna eladni. A törvényszék
ezután Birónét árdrágításban mondotta ki bűnösnek és 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítélet
jogerős.
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BELVÁROSI M O Z I

Szerdán 6, 7, • órakor

A Metró-filmgyár újdonsága
Főszereplők:

ANN SHOTERN
RÓBERT J O U N G

Október 10-én, csütörtökön az ország 20 filmszínházában egyszerre kerül bemutatásra és egyidöben

SZEGEDEN a KORZO

MOZIBAN

minden magyar szivrepesre vát va-várt egész estét betöltő hatalmas

filmalkotása

,

KELET FELE...

Boldog, beteljesült álom, hogy

ERDÉLY

ÚJRA A

Gyártotta a M. kir Fővezérség filmosztálya.
Jegyek mától kezdve elővételben válthatók a

MIENK!
ifnn7iinnm
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A borfogyasztási adó várható csöhhenése
és az ut egyetemi tetetek miatt lényegesen
változik a varos fövoevi költségvetése
A novemberi hözdgliltstárgyaljaaz 1941. evi Kollséfivcfcsl
(A Délmagyarország munkatársától) A jövő
évi költségvetés előkészítése — mint már arról
számolt a Délmagyarország — igen nehéz feladat elé állitja a számvevőséget. Néhány költségvetési tétel teljesen megváltozik: ilyen a többi között az egyetemi hozzájárulás költségvetési tétele. Addig mig végleges kép ki nem alakul a megalapítandó szegedi egyetem ügyében: nem lehet
végleges formában lefektetni azokat a tétetCKet
sem, amelyeket eddig a város az egyetemnek folyósított. Csak hozzávetőleges számfejtést lehet
készíteni, amely természetesen igen sok vonatkozásban megváltozhat az utolsó pillanatban aszerint, hogy milyen döntés következik be az egyetem ügyében. A város már hivatalosan is kijelentette, hogy az egyetemi jóléti intézmények részére a jövőben is folyósítani kívánja az eddigi
tételeket, a megalapítandó Horthy Miklós-tudományegyetemmel kapcsolatban azonban
néhány
tétel valószínűleg elmarad, viszont számos olyan
tételnek is kell niajd szerepelni, amely eddig esetleg nem volt felvéve a költségvetésbe. Ezeknek
végleges számfejtése természetszerűleg még nem
alakulhatott ki: a városnak mindaddig várnia
kell, mig az egyetem alapítása törvényerőre nem
emelkedik. Az cgvclcmi törvényt már a Iláz plénuma elé vitte T e l e k i Pál miniszterelnök, a

tárgyalások folynak miuden irányban, úgy hogy
a végleges döntés már csak rövid idő kérdése.
Ezt tehát nem lesz akadálya annak, bogy a költségvetés a megállapított határidőre elkészü'hcsscn. A számvevőségen már meg is indult fokozott erővel a nnmka; a tisztviselők nagyiésze
hazaiért s igy a fölgyülemlett munkát is cl tudja már végezni a számvevőség.
Az egyetemnek költségvetési vonatkozása mellett igen érdekesen alakul más tétel is: többek
között a borfogyasztási adó. A múlt években a
borfogyasztási adó igen nagy tételként szerepelt
ez a költségvetésben, az idén azonban arra kell
számítani, hogy lényeges csökkenés áll bc ennél
az adónemnél a rossz szöllötermés niiuff.
Olyan télel cz a város költségvetésében, amelyet pótolni alig lehet, legfeljebb más költségvetési tétel rovására. És tekintve, bogy nemcsak ez
a, két tétel áll bizonyos változások előtt a költségvetésben: még a rendkívüli viszonyoktól eltekintve is a nagyobbarányú átdolgozás miatt a1
legnagyobb erőfeszítést kell a szánvevőségnek.'
kifejteni, hogy idejére elkészüljön a költségvetés.
November 15-ére kell teljesen készen állnia: a
most megindult fokozott munka folytán minden
valószínűség szerint cl is kcsziil s igy a novemberi közgyűlés elé kerülhet.

Táviratilag kérte a miniszteri
Pálfy
polgármester
a fanagykereskedők
mielőbbi

kijelölésére

A leijelölés késése mlaii xavar állhat elő Szeged faeltátásában
déglősök
küldöttsége a p o l g á r m e s t e r n é l — Textilesek és
rohama ax
iparhatóságon
(A Délmagyarország munkatársától) Hirt adtunk arról, hogy a közeli napokban 300 vagon fa
érkezik Szegedre, amelyet V a r g a
József dr.
ipar- és kereskedelemügyi miniszter ulaltatott át
Szegednek az átmeneti faellátási zavarok megszüntetésére. Erre a soronkivüli segítségre azért
volt szükség, mert a fanagykereskedők kijelölése
még mindig nem történt meg. A város szempontjából a legközelebbi jövőre vonatkozólag cz kétségkívül hátrányt jelent, mert a kiskereskedő közvetlen falekötéseket nem eszközölhet, kizárólag a
kijelölt nagykereskedőktől szerezheti majd be a
fát. Ha a szegedi nagykereskedők kijelölése késik, akkor a kiutalt 300 vagon és a még kilátásban
levő további 300 vagon fa felhasználása után a
szegedi kiskereskedők fa nélkül maradnak; a késői kijelölés ugyanis azt eredményezi, hogy a
nagykereskedők már csak annyit fát tudnak majd
Szeged számára lekötni, ainnnyi megmaradt a kitermelési helyeken. Jelenti azonban azt is, hogy

KORZOBAN
Ma utoljára

— Venósxeeesek

csak legújabb vágású, tehát nedves fa jut Szegednek, a régi, száraz vágást elviszik azok, akik a
kijelölés időpontját illetőeu szerencsésebb helyzetbe jutottak. Ezért P á l f y József dr. polgármester kedden táviratilag kérte Varga József dr.
ipar- és kereskedelemügyi minisztert a szegedi fanagykereskedök lehető leggyorsabb kijelölésére.
Amint ez megtörténik, nincs akadálya annak, hogy
az uj nagykereskedők azonnal hozzájussanak olyan
k-kölésekhez, amelyek biztosítani tudják a város
szükségletét.
A faügyben egyébként kedden délelőtt felkereste a polgármestert a vcndégíősipar küldöttsége
is. A vendéglősiparos szakosztály elnöke: H o r -

SZÉCHÉNYI M O Z I
Ma premiorf

5, 7, 9 órakor

Az évad parádés revülilmjcl

ITIHCOSHO

LA J A N A

a világhíres táncosnő csodaszép filmje

DÉL C S I L L A G A

pazar vígjáték. Főszereplője: VERA ZOIllNA,
a tánc királynője. Partnerc: KDDIE ALBERT.
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v á t h Szilárd arra kérte PAlfy József dr. polgármestert, hogy teremtse meg a lehetőségiét annak, hogy a vendéglőipar el legyen látva azzal a
famennyiséggel, amellyel biztosítani tudja az üzemek működését. Jelenleg az a helyzet, hogy apránként szerzik be a vendéglősök a szükséges
famennyiséget, sokszor csak annyit, amennyi félnapra, vagy egy főzésre elég Sok helyen azonban
még ezt sem sikerül beszerezni s igy sok vendéglős kénytelen beszüntetni a főzést. A polgármester megértéssel fogadta a vendéglősök snlyos panaszát és megígérte a küldöttségnek, hogy megteszi a szükséges lépéseket a vendéglősök és fakcrcskedők együttműködése ügyében azért, hogy a
sütőipar, valamint a hentesipar mellett a vendéglősipar is el legyen látva a szükséges famennyiséggel, természetesen ugy, hogy a fogyasztóközönségre ebből hátrány ne származzék.
A szegedi fa-front híreivel kapcsolatos az a
felbivás is, amelyet az I. fokú iparhatóság tesz a
lapok utján közzé: a miniszteri intézkedés folytán a szatócsok és vegyeskereskedők is foglalkozhatnak mint kiskereskedők faárusitással. A jogosítvány elnyerése céljából jelentkezzenek a szatócsok és vegyeskereskedők iparigazolványaikkal az

L fokú iparhatóságnál, Bérház, II. emelet 17. ajtószám alatt T e m e s v á r y László aljegyzőnél.
l»t emiitjük meg, hogy az iparhatóságnál egyre
többen jelentkeznek utólag olyanok, akik még meg
akarják szerezni a fakiskereskedői kijelölést. Mivel a fakereskedői szakma nem zártszáum ipar,
a kijelölésnek semmi akadálya nincs. Amint elegendő számú jelentkező összegyűlt, az iparhatóság benyújtja az uj jelentkezők névsorát a polgármesternek, aki kijelöli az ujabb fakiskereskedőket A fogyasztóközönség tájékoztatása szempontjából az uá kereskedők névsorát közölni fogjuk.
Az iparhatóságnál egyébként tömegesen jelentkeznek textilesek is, akik szintén árusítási jogosítványt kívánnak szerezni. A tömeges jelentkezés
érthetetlen azért, mert a fextilszakmában semmifele intézkedés nines az árusításra vonatkozótag,
mindenki, akinek jogosítványa erre a szakmára
vonatkozik, továbbra is akadálytalanul foglalkozhat textilárusitással s igy uj jogosítványok kérése
erre vonatkozó miniszteri intézkedés hiányában
teljesen indokolatlan. Igen sokan jelentkeznek
ezenkívül ószeresek fs, tekintve azonban, hogy az
ószeresipar zártszámhoz kötött: nj iparigazolványokat nem ad ki az iparhatóság már csak azért
sem, mert a jelenlegi szám nemcsak teljesen kimeríti, hanem meg is haladja a Szegedre megállapított határszámot.

BURGONYA
i kg Ella
1 kg Gülbaba

NAGY

—MO
—«I2

téli eltevésró
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amely stílusánál fogva sehogy sem illik 8
Lloyd-sor nyugodt elegánciájához, világváros?
stílusához. A nép el is keresztelte „zebra-tem«
pfom"-nak a piros csíkok miatt, amelyek kele<
ties külsőséget megadják.
Temesvárnak jelenleg 37 k isebb-nagyoblj
parkja van s a városi mérnökség legutóbb 18C
ezer fiatal facsemetét ültetett el a város ü t i
Cáin, parkjaiban, terein. A város teljes vagyona a legutóbb megejtett becslés szerint 16(1
millió pengőnek felel meg.

Püspökségek, magyar, román,
német iskolák

Temesvár a háború előtt két püspökség
székhelye volt:" a gsanádi római katolikus és
a bánsági szerb püspökségnek. A Szept Istvánt
által alapított Csanádi egyházmegyének román kézre jutott részeiben a háború ütán megalakult a temesvári egyházmegye. Ennek élén
ma a sváb származású Pacha Ágoston püspök
áll, a temesvári szerb püspökség ügyeit rtá
újvidéki püspök vezeti, aki időnként, ellátogat
Jugoszláviából Temesvárra. A harmadik püs<
pökség felállításáról az azóta máij lemondott
és eltávozott Károly király intézkedett. A görögkatolikiisokuak püspöki helynökük van TeHa meghalok, ha majd beleng a lelkem
Londonnak" is nevezik. Valóban olyan lüktető,
mesvárott. M i n d az öt városrészben vannató
'A másvilági fényes Csarnokokba':
friss az élete. Á hely, amelyen m a Temesvár
plébániáik a római katolikusoknak és a roOtt úgy fogadnak, tudom, engem,
palotasfürai állnak, m á r ezer évnél régebbi temán görögkeletieknck, a szerbeknek a helvá'Ahogy az Ég a mártírokat szokta.
lepülés. Avarok, húnok, majd rómaiak telepe!
rosin kívül még két plébániájuk van, a görög*
állottak itt. A X I I I . század elejéről szóló ok.
r
katolikusoknak, reformátusoknak
cs evangéA mennyei ünneplő pompa láttán,
mány szerint fontos végvár volt. 1552-ben a tölikusoknak egy-egy templomuk van TemesFél suttogás az angyalok sorában1
rökök foglalták
el Temesvárt és nfalmuk
,
S mindenfelöl részvét sUgdra száll fám, alatt maradt 164 évig. A várost és a várat a várott.
A háború előtti iskolák ma is működnek,
„Magyar volt, — kisebbség Romániában
törökdúlás után újjáépítették, de nem egészen
legalább is az utolsó iskolaévben még működSzaholcska Mihály.
200 esztendő múltán ezek a várfalak m á r akatek. A magyar állami főgimnáziumból „ Diaco*
dályozták a várost fejlődésében és Telhisz KáNapjainkban isméí fájdalmas aktualitással
novici Loí7o"-fiúlieeumftt csináltak, a magyar?
fflendfllnek a kisebbségi költő kifejező s meg- roly dr. Temesvár nagy polgármesterének érállami főreáliskolából német-román líceumot',,
rázóan igaz verssorai, amelyeket 1924-ben írt, deme volt, hogy a várfalak eltűntek s Temesa magyar felsőleány iskolából „Carmen Sylva"
az erdélyi magyarság kisebbségi életének leg- vár a belső fejlődés lehetőségére ú j területeket
román leánygimnáziumot. A piaristák tartják
sötétebb esztendejében. Mintha azok a meg- kapott Telbisz Károly polgármester nagyon
fent az ejjyetlen, részben magyar tannyelvű fősokat lett ezért a városért. Felállította a vilaláztatással, mártír-könnyekkel és golgotás
gimnáziumot, ezenkívül magyar hitvallásos isvárosai
fájdalommal feli sötét napok jöttek völna visz- lanytelepet "és Európa kontinensének
kolák még a következők: a négyosztályos maközül Temesvár volt az első, amelynek utcáin
sza kísérteni: véreinket ezerszámra üldözik ki
gyar gimnázium, a magyar eTenii iskola és #
ragyőgott.
Vízvezetékei,
Erdélynek a béesi döntés következteben román éjszaka villanyfény
magyar tanonciskola. A németek „Bauatia"
'kézen maradt területeiről és a szenvedésnek csatornázási hálózatot Csinált, városi téglagyánevű épületükben gimnáziumot és elemi taníolyan kálváriáját járatják a kisebbségi sors. rat., gázgyárat, jéggyárat, tejközpontot, két vátóképzőt tartanak fenn. A
Miasszonyunk-tót
ban maradt magyarokkal, amely igazságért az rosi mozit, zálogházat emelt, szerzett a városnevezett szegény iskolanővérek
intézeteikben
nak erdőt és kőbányát, szabály ózta tta a Bégát,
égre kiált!
elemi iskolákat, polgári iskolákat, líceumokat,
Ezekben' * történelmi napokban lélekben villamosította a régi lóvasútat. Telbisz utód- egy háztartási iskolát ée egy tanítónőképzői
SOrralátogatjuk azokat a városokat, amelyeket j á n a k ! Geml Józsefnek már nem sok ideje ma- létesítettek. Iskoláik egy részében magyar, m á i
a Keletmagyarországi terület váfösai közül radt a váfös fejlesztésére, bekövetkezett a részében német a tanítási nyelv. Temesvárott
nem kaptunk Vissza. Testvérlátogátésfa indtí- trianoni Csapás s a polgármesterek állandóan
van ezenkívül állami, román-nyelvű kereskeváltoztató Temesvárott. Az első román polInnk a visszamaradt Erdély és Bánság nadelmi iskola és ipari liceiim, a városi zeneisgyobb városaiba s imádságos lélekkel oszttT- gármester, Stan Vidrighin mérnök volt, akit kola több, mint 40 esztendeje működik. A háTelbisz polgármester hozott még Temesvárra
Ztfnb odaát maradt véreink
fájdalmában cs
ború után kapta Temesvár műegyetemét és néa villam'ösmű igazgatójául. Vidrighin megkísoha nem lankadó reménykedésében • . .
hány ÓV óta Temesvárott működik a Kolozssérelte, hogy nagy pfotektöra nyomain haladvárról áttelepített Képzőművészeti Akadémiát
jon, "de nem sokáig, maradt a polgármesteri
A »begaparti London« . . .
is.
székben. Utána — 1919-től 1939 őszéig nem keMagyarnyelvű napilap jelenleg Csak
egy.
Elsőnek eppen Szaholcska Mihály váfosá- vesebb, mint 17 polgármestere volt Temesvárvan
Temesvárott,
a
Déli
Hírlap
(ha
azóta
aa
Fa: Temesvárra látogatunk el. Temesvár a ro- nak .«,
új
román
kormány
he
nem
tiltotta),
de
volt
mán kézen, maradt terület legnagyobb városa,
idő, amikor 5—6 magyar napilap is megjelent
jelenleg 103.000 lakással. "A lakósság legna3610 u i ház, 37 park és
a Bánság fővárosában. A 37. évfolyamöt meggyobb tömege még mindig magyar.L Temesvá1 8 0 0 0 0 f i a t a l fa . . .
ért Temesvári Hírlap az elmült esztendő vérött jelenleg is 35.000 főnyi magyar él annak
ellenőre, hogy a gyárvárossá kiépült bánsági
Az elmúlt 20 esztendő alatt Temesvár sokat gén szűnt meg. Nagyobb német lap hetlő van1.
és a „Banater Zeimetropólisba egyre nagyobb tömegben nyom- épült, fejlődött a gyakori polgármesíetválto- a „Temesvarer Zeitung"
ták be a régátból s a környező falvakból az zns dacára is. A gyárak egymás után, szinte tung", kisebb németnyelvű napilap pedig háodatelepített románságot. A magyarság száma a földből kibukanó tömege világvárosi életlük- rom . . .
Ez ma Temesvár a legnagyobb város azok
1919-ben ís ugyanannyi volt, a háború végén
tetést adott a várftsnak. Egyremásra épületek
vároviszont a magyarság tatán a német kisebbség emelkedtek, a gyönyörű Lloyd-sor végén m á r közül, amelyeket keletmagyarországi
következett Temesvár lakosainak statisztikánem látszottak a szántóföldek, minden beépült, saink közül nem kaptunk vissza • . .
jában. A német kisebbség száma Temesvárott
szinte Potemkin-szerűen, villámgyors életütemae utőbbi években egyre fogyött, Ugyanolyan ben. Az elmúlt 20 év alatt Temesvárott 3610 ú j
arányban, ahogy a románság száma növeke- ház épült, fölépült Románia legszebb mozipadett. Temesvárott körülbelül 28—30.000 román lotája, igaz, hogy panama árnyéka esett r á :
lakik jelen pillanatban s a németek és szerbek, a moziépület tetőzete beömlött és hónapok kelValamint más kisebbségek alkotják a város lettek hozzá, amíg csak eltakarították a romotöbbi lakosságát.
.
kat. De a palota ú j r a felépült és felépült vele
Kiképez gyorsirástanifóvá, államvizsga. Modern
Temesvárt, a Bánság fővárosát „begaparti szemközt a romáa keleti egyház temploma is, berendezés. — Telefon: 19-16.

Test vérlátogatás — a túlnan maradottaknál

Temesvár, a Bánság fővárosa
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Szily államtitkár megbeszélései
Szegeden

Az egyetem elhelyezésével és az ui egyetem megszervezésével kapcsolatos tennivalókról tanácskozott
a professzori kar tagjaival
(A Dclmagyarobszág munkatársától) X szegedi egyetem ügyében kedden Szegedre érkezett Szily K á l m á n kultuszállamtitkár. Egész
napon át tartó tanácskozást folytatott az egyetem professzoraival abban a kérdésben, hogy
Tcí megy el az egyes tanszakok
professzorai
közül a Kolozsvárra távozó Ferenc József-tU'domdnyegyetemmel
'és ki marad
Szegeden,
hogy a megalapítandó
Horthy Miklós tuddmányegyetemen fejtsen ki működést. X tanácskozás a késő esti órákig tartott. X tanácskofcásról nyilatkozatot nem adtak k i ; a kiszivárgott hírek szerint azonban az örvösi karból
Baló József, Miskolezy Dezső, Veress Elemér,
Lörlncz Ferenc professzorok mennek el Szegedről, m í g Rusznyák professzor a belgyógyászati klinika, Dítrót professzor a szemészeti
klinika, Kramár professzor a gyermekklinika
és Batizfalvy professzor a szülészeti klinika
'élén Szegeden marad, éppúgy, mint SzentGyörgyi Albert Nobel-díjas professzor és intézete- rA jogi kar professzorai mindnyájan eltávoznak, a matematikai és teímészettadományi szakról Baftók György rektor, Géléi József, Győrffy István és Szőkefalvi Nagy Gyula mennek Kolozsvárra. Az egyetem felszerelésének hiány nélkül Szegeden kell maradnia,
— állapították meg az értekezleten.
Szily K á l m á n államtitkár ma reggel nIázott
Vissza a fővárosba, ahol kormánykörökben
folytatja szegedi a egyetemmel kapcsolatban
megkezdett tanácskozásait, beszámol a szegedi
tárgyalások eredményéről, amelynek
alapján
az egyetem elköltözésével kapcsolatos intézkedések Eövid időn belül megtörténnek.

fakultásainak a száma nem szaporodott, az ország lakossága pedig többmillió fővel gyarapodott, mi indokolja a jogakadémiák megszüntetését
A törvényjavaslat ügyében a miskolci jogakadémia igazgatóval asztmány a is ülést tartott- Elhatározták, hogy a jogakadémia fenntartása érdekében küldöttséget
indítanak
a
miniszterelnökhöz és a kormányzóhoz. A miskolci jogakadémia hasonló lépésbe hívja fel
a kecskeméti jogakadémiát Is. A kecskeméti
jogakadémia kormányzóbizottságát m á r öszösszé is hívták és a közeli napokban döntenek
a kérdés felett. Kecskeméten eyébként a jogakadémia épségének megőrzését elérendő, rendkívüli közgyűlést hívtak egybe szerdába. X
közgyűlésen indítványozni fogják, bogy a ráfos indítson küldöttségét a kormányzóhoz és a
miniszterelnökhöz a jogakadémia működési körének épségben hagyása érdekében.

•

íme, mindenütt tiltakozások,

küldöttségek.

DifiCMAGy A R O R S Z Á G
S Z E R D A , 1940. O K T Ó B E R 5.

•

Őszi es'ékre

t e á i

M a g y a r

a Vénusz Drogériából
Ize, zamata kitűnő. — Kiscsomag 7 és 10 A H ,
nagy 14, 20 cs 40 fill.
Mikszáth Kálmán-ulca 5.
Csak Szegeden néma minden, mint a sír. FcJig
mi nem is egy jogakadémiai évfolyamot, ha-,
nem egyetemünk
teljes jogikarát
vcszílot*
tük eL

Tovább miiködnek a f e r m é s z e t i u i f o m á i
fanszékek Debrecenben

7

"Debrecenből jelentik: Az egyetem egyes fakultásainak Kolozsvárra történő áthelyezésétvei kapcsolatban Mitrovits Gyula dr. ogyelemf
tanát; a Tisza István-tudományegyetem rektora nyilatkozott a természettudományi tanárképzés kérdéséről, A professzor kijelentette,
hogy az ú j egyetemi törvényjavaslat és annak
indokolása biztosítja
a debreceni
egyetem
bölcsészetkardn a természettudományi
tárgyak
további előadását és ezáltal az érin/cft tárgykörökben a tanárképzés további
folytonossá*
gát is.

Közei 10.000 pengős népszámlálási kiadás
visszatérítését kéri Szeged a kormánytól
Ki tartja teaa jovSre a közélelmezési hivatalt ?

( 3 Délmagyarország
munkatársától)
Sopron nemrég köriratot intézett a városok törvényhatóságához a
népszámlálási költségek
visszatérése ügyében. X körirat arra kéri a törI kultuszminiszter
vényhatóságokat, hogy közgyűlési határőzattal
az egyetemi tanári kinevezésekről
írjanak fej a minisztériumba aziránt, Hogy a
t
Kolozsvár, október 8. H 6 m a n Bálint vallás- népösszeírással kapcsolatos kiadásokat az álSs közoktatásügyi miniszter a sajtó képviselői lam vállalja magára, illetve térítse meg a városoknak. Az üggyel Szegeden a szeptemberi
előtt a kővetkező nyilatkozatot tette:
— A Ferenc József-tudományegyetem ünnepé- közgyűlés foglalkozott és elhatározta, Hogy a
lyes megnyitása október 18. és 20. között lesz. köriratnak megfelelően kéri az államtól a népEzután kezdődnek meg a beiratások és november összeirási költség visszatérítését.
első napjaiban a tanítás.
Szegeden Fodor Jenő dr. nyugalmazott pol— A kolozsvári és a szegedi egyetemek, va lugármester,
a közélelmezési hivatal vezetője
fi int a többi egyetemek és a szervezés folytán kinevezendő tanárainak és tisztviselőinek kineve- irányítja a népszámlálási munkálatokat A
zése iránt mindaddig semmiféle lépést nem tehetek, mnlt év novemberében Fodor Jenő dr. mintegy
amig az országgyűlésen tárgyalás alatt álló tőr- 130 alkalmazottal együtt végezte a népszámlávényjavaslatom nem emelkedik
törvényerőre. lást} az összes kiadások közel 9000 pengőt tetAmennyiben ez reményeimhez mérten e héten,
tek kl Ennek az összegnek megtérítését kéri
vagy a következő hét elején megtörténik, három
most
a város. Annakidején a kormányzattól
nap alatt kell a személyi megszervezést lebonyolítani és ezt a törvényben foglalt felhatalmazás alap- leirat érkezett ebben az ügyben, amely Utasíján természetesen magamnak kell előkészítenem. totta a várost, hogy költségvetésébe állítsa be
Ha a törvény meghozatala után bizottsági tárgya- a népszámlálssal kapcsolatos költségeket. Az
lás alá bocsátanám a kinevezések ügyét, az egye- átlag 10.000 pengős tétel jelentős tényező a
tem talán még a következő évben sem kezdhetné
város költségvetésében, különösen akkop, ha
meg az előadásokat Természetesen a személyek
kiválasztásánál a korábbi egyetemi pályázatok egyéb igen fontos, a város érdekét közvetlenül
érintő kiadások és beruházások szerepelnek a
és az egyesek tudományos munkásságának isrrerete alapján rendelkezésre álló tapasztalatokat fel költségvetésben. A népszámlálást az állam Tenlogom használni.
delte el, tehát a velejáró költségeket is az államnak kellene viselnie, nyen irányú ígéretet
Mozgalom a jogakadémiák elsorvasztása kapott is a város s ennek fejében vállalta el
a mnlt évi népszámlálás kiadásait. X kormány
ellen
utasítása következtében a jövő évre is gondos(A Délmagyarország
munkatársától)
Ab a
kodni kell arról, hogy a népszámlálási költség
törvényjavaslat, amely a Ferenc József-tudo- tétele szerepeljen a költségvetésben.
Termémányegyetemnek Kolozsvárra való visszahe- szetszerűleg azonban a város arról is gondoslyezését tartalmazza, a jogakadémiákról
is inkodni kíván, bogy ez a tétel ne legyen állantézkedik. Ez a szakasz kimondja, Hogy a jog- dósított tehef a város nyakán s ezért most
akadémiák 1911—42. tanévtől kezdve csak két felirattal fordult a kormányzathoz a mult évi
évfolyamon működhetnek, a harmadik évfolyanépszámlálási költségnek visszatérítése, illetve
mot csak egyetemen lehet hallgatni.
Kecske- a jövő évi összegnek előirányzása ügyében. X
mét a törvényjavaslattal szemben a legerélyenépszámlálásra egyébként m á r megtettek minsebb tiltakozásra készülden szükséges előkészületet, ugyanaz az appa„Szívünkből kívánjuk — írja a Kecskeméti rátus, Ugyanannyi hivatalnok működik majd
Közlöny — a kolozsvári egyetem visszaállítá- mSst is, mint a mnlt évben. As üggyel kapcsosát, a visszatért Erdély felemeléséért áldoza- latos kiadások minden valószínűség
szerint
tokba is készek vagyunk, de nem tudjuk meg•
nem baladják túl a mult évi összeget. Már
íéBteni, hogy akkor, amidőn az egyetemek jógi
meg is kezdték a mult évi adatok számbavé-

leiét, amelyeknek alapján kidolgozzák majd »
jövő évi népszámlálsi adatokat J a n u á r elején
kezdik el a befejező munkát, úgy, hogy az adatok összeírása már a hónap közepére, az előírt
határidőre teljesen készen álljon.
Ezzel kapcsolatban eldöntésre vár még aZ
a kérdés is, hogy jövőre ki tartja fönn a közélelmezési hivatalt} az állam-e, vagy a város?
December végéig állami szubvencióból fizetik
a közélelmezési hivatal alkalmazottait, a jövőre vonatkozólag azonban még nincs az ügyben semmiféle döntés. 'A város maga nem vállalhatja a hivatallal, járó költségeket, arra vonatkozólag viszont, hogy az állam jövőre is>
segélyezni kívánja-e a szegedi közélelmezési
hivatalt: nincs még semmi határozat, nincs
döntés és nincs Utasítás sem. Valószínű, hogy
a kormányzat idejében gondoskodik majd ennek a kérdésnek a megoldásáról, mert közismertek azok a visszásságok, amelyek átmenetileg jelentkeztek a hivatali tisztviselők fizetésének tekintetében. A város hatósága mos!
várja a minisztérium értesítését, hogy azután
kellőképpen eljárhasson a hivatal jövő évi
fenntartásának" ügyében.
^^mmmmmm^mmmm—mm—m^s^m^—mmmmmmi

A megyéspüspök betöltötte
a megüresedett
lelkészi állásokat
(A Délmagyarország munkatársától)
Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök a Halász P á l
dr. belvárosi plébánossá történt megválasztásával megüresedett móravárosi plébánia adminisztrálásával Gangyi Ferenc lelkészt bízta
meg. Gimes Gyula volt nagykamarást segédlelkész Alsóközpontra kapott kinevezést másodsegédlelkészi állásra. Helyére Miklós István újmisés segédlelkész került. Marosi Ernő
csanádapáeai segédlelkész
betegszabadságra
távózott, helyettese Szűcs György. Ilavadi Ferenc hittanár átvette a Szent Gellért-internátus vezetését.
A Somogyi-telepen megüresedett
kántori
állás betöltésére Endrődí Fereue dr. nyert,
megbízást.

í r f r y A Mcleorologiai Intézet jelenti este
i U V J l 0 6 r a k o r > I d ő j ó s 1 a t : Mérsékelt
szél, több helyen reggeli köd, néhány helyen reggeli köd, néhány helyen, kivált nyugaton és északon eső. A hőmérséklet alig változik.
A i

HÍREK
— P. Uzdóczi Zadravccz István tábori püspök Szegeden. A hét végén Szegedre érkezik
P. Uzdóczi Zadravccz István tábori püspök. Az
alsóvárosi templomban egy u j oltárt szentel fel
szombaton, vasárnap ünnepi szentmisét pontifikál, majd a Credo egyesület és a katolikus
társadalmi egyesületek szegedi
nagygyűlésén
mond ünnepi beszédet.
— Werner Schulemann professzor előadása ma,
szerdán a bőrgyógyászati klinikán. A Délmagyarország számolt bc arról, bogy Szegedre érkezett a
gyógyszertan birneves német professzora: Werner S c b u l c m a u n dr., a bonni egyetem tanára,
aki ma, szerdán délután fél 6 órai kezdettel az
Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya rendezésében előadást tart. Az előadás helye
a bőrgyógyászalt klinika nagyterme lesz (bejárat
a Somogyi-utcai kapun) s cimc: »Grundlagca der
Arzneistoffbcbandlung
der
Infektionskrankhcitenc. A szakülés elnöke P u r j e s z Béla dr. professzor. Schulemann dr. előadását megelőzően
K ö r n y c y István dr, érdekes ncurochirurgiai
eseteket mulat bc.
'
i
«— Nyugalomba vonul Teleki Géza állampénztárt főtanácsos. Teleki Géza állampénztári főtanácsos teljes szolgálati idejének leteltével ezenfelül
még öt badiév birtokában 45 évi szolgálat u'án
nyugalomba vonul. Teleki Géza az általános közr
becsülésnek örvendő régi szegedi Timpaucr iparoscsalád sarja, édesapja a városi adóhivatalban
volt adótiszt. A nyugalomba vonuló főtisztviselő
szolgálatában a kincstári érdekek mindenkori
szemelött tartása mellett a rendelkezésére álló
határokon belül igyekezett az adófizcőktön segíteni, terheiket könnyíteni. Értesülésünk szerint
nyugdíjaztatása után a város közgazdasági életében hasznosítja majd képességeit.
— Péntek estig tehet Alsóközponton bejelenteni
* tennéskészlcteket. Az alsóközponli tanyai kirendeltségnél mintaszerűen folyik a közigazgatás:
'Árendás György vezetése alatt kitűnően begyakorolt apparátus működik, amellyel minden akadály nélkül sikerült lebonyolítani a családi segélyiigyeket, valamint a tcrmésbcjelcntési ügyeket Is.
Kedden járt le a határideje a termésbcjelcntésncK;
tekintettel azonban arra, bogy a kirendeltségen levő két tisztviselő nem volt képes az óriási anyaggal megbirkózni még megfeszített munkával sem:
Fodor Jenő dr. közélelmezési hivatali vezetőtől
halasztást kértek a termésbejelentés ügyében. A
halasztást meg is kapták s ennek értelmében péntek estig jelenthetik be tcrnéskészlctüket azok,
akikre eddig nem kerülhetett sor. Ez a túlzsúfolt
munka igazolja azt, hogy a tanyai kirendeltségben
nem elég két tisztviselő, a városnak feltétlenül bc
kell még állítani legalább még két hivatalnokot,
hogy a munka zavartalanságát biztosítani tutija
kint a tanyavilágban.
— Halálozás. P e t r i László 17. bonvéd határVadászzászlóalj századosa szeptember 29-én hoszszú szenvedés után Budapesten meghalt. Eltcnvtték Egerben október 2-án. Az engesztelő Szentmiseáldozat október 10-én d. c. 8 órakor lesz a móravárosi templomban. Az elhunytban
Petrik
Antal nvug. állampénztár! tanácsos egyetlen fiát
gyászolja.
— A turistaszálló. A napokban Szegeden járt
R ó h r i n g e r Jenő dr., az országos idegenforgalmi kirendeltség helyettes vezetője, aki P á l i y
György dr. kulturtauácsnoknak, valamint S k u lt é t h y Sándor, idcgenforgalni hivatali vezetőnek
kiscrctébcu megnézte azt az epületet, amelybeu a
terv szerint elhelyezhető lenuc a szegedi turistaszálló. A Bajza-utca 9. szám alatti ház ez. amelynek földszintjén, egy hutszobás lakásban építenék
ki a turistaszállót. Az idegenforgalmi kirendeltség 500 pengőt adna az átalakítási munkálatokra,
amelyek összesen mintegy 900 pengőbe kerülnek.
A városnak teliát 400 pengőt kellene vállalnia.
Ebben az ügyben jelentést teltek a polgármesternek, aki a közeli napokban dönt arról, bogy vállalja-e. a város a 100 pengős kiadást a turistaszálló céljaira.
— Eloljárosági ülés az ipartestületben. Az ipartestület elöljárósága csütörtökön délután 6 órakor
ülévst tart. A szokásos jelentéseken kiviil az öreg
iparosok otthonának az ügye, az árkormánybiztos
rendelkezéseinek a kiadása és a kormányzói kabinetiroda levele szerepel a többi közölt a prograJiiVS.s,
•

r

— Soós István dr., Hódmezővásárhely nyugalmazott polgármestere feleségének halála. Budapestről jelentik: Soós István dr., Hódmezővásárhely nyugalmazott polgármesterének felesége, Abray Aranka Budapesten meghalt. Az elhunyt úriasszony! néhány nappal ezelőtt operálták meg a
budapesti Pajor-szanatóriumban. Az operáció után
még jól érezte magát, tiz pere múlva azonban
élettelenül hanyatlott párnáira. Soós Istvánná a
század elején, férjhezmenetele előtt ünnepelt drámai színésznője volt a nagyobb vidéki színpadoknak. Temetése Budapesten volt kedden a Farkasréti temetőben.
— A Nemzeti Munkaközpont hirei, A Nemzeti
Munkaközpont szegedi szervezetésiek munkára jelentkezett munkásokat felkéri a vezetőség, hogy 2
órakor jelenjenek meg a szervezet helyiségében.
Araint ismeretes, a szegedi szervezet az országos
központ közbenjárásával különböző földmunkálatok végzésére Szegedről több munkást tud elhelyezni és azok a munkások, akiket előjegyzésbe
vettek, ma délután tudják meg a közeli indulás
pontos terminusát és a részleteket. — A városi
közüzemi munkásságnak helyzetével, kapcsolatos
teendők legsürgősebb megbeszélése végeit a szegedi szervezet főtitkára eruton is kéri a közüzemi
alkalmazottak képviselőit, hogy a legsürgősebben
keressék fel a szervezet helyiségében.
és körömfájás Szöregen. Szőreg községben járványosán fellépett a ragadós száj- és
körömfájás. Ennek következtében tartandó hetivásárokra hasitottkönnü állatok felhajtása további intézkedésig tilos.
i— Adományok az »Erdélyért«-akcióra\ A Délmagyarország kiadóhivatalába kedden Pálfi Ferenc 5 pengős és Iloltzer S. és fiai 50 pengős adománya folyt be az Erdélyért-akcióra. Eddigi gyűjtésünk összesen 677 pengő. — Itt helyesbitünk egy
nevet, amely lapunk keddi számában szedési Liba
folytán tévesen került az adakozók névsorába. A
szóbanforgó adakozó nem Dörner Zollánné, hanem
Dirner Zoltánné volt.
—oOo—•

Szemelvfriqeh
eöu politikai programból

A nyilaskeresztes párt hivatalos lapja szószerint közli Szálasi Ferenc uj programját. A programot teljes egészében helyszűke miatt nem közölhetjük: néhány mondatot azonban kiszemeltünk
azok számára, akik még nem ismerik a KárpátDuna Nagy Ilaza alkotóinak szincs magyar nyelvezetet. A szemelvények a következők:
A Kárpát-Duna Nagy Haza megépítésére
irányuló kezdeményezés magyar népünkhői indult ki és teljes életünket átfogó egybekovácsoló népmozgalommá lett, amint a Nagy Haza
uj valóságáért, uj igazságáért, uj szabadságáért, nemzetiszocialista fiai és honleányai
áldozataikat hozták 4 « s
, , . a nemzetiszocialista világnézet eszmealapján állva a Kárpát-Duna Nagy Haza adottságaiból adódó eszinegyakorlatok megvalósítva az uj világrendnek képezi sajátos, KárpátDuna rendjét Észak-Európa és Déleurópa életterében . . ,
. . .A szocializmus erkölcsi, szellemi
és
anyagi eszmerendszer, amely csak az egyes
nemzeteken belül tudja kiteljesíteni azt, ami
lényege: az egyenek nemes társadaluiasitásut • • •
. . . . A nacionalista és szocialista paraszt a
rög valóságos birtokosa lesz és első vérvédöjc a haza-valóságára rnirlt rögnek . . .
. . . Az aszpiiiiliznius a teljes zsidómenlcssóg alapján áll, törekvése, hogy a zsidó nép
megállapíthassa zsidó hazáját . . . egyetlen
kikötése, hogy a zsidó haza nem valósítható
meg a magyar nép életterében . 5 .
A programból azért nem közlünk többet, mert
egyetlen szép magyar mondattal is kifejezhető
Ilyenformán:
»A Kárpát-Duna Nagy Haza Egyesült Gyepüinck vérvalósúgositása az cszmogyakorlat adottságaiból adódó szellemiség jegyében és elválasztása
a nemvérvalóságosilott rögbirtoklók eszmegyakorlatlan tömegeitől, akiknek hinnus jelige alatt
uj élettérbe való átlényegülést lehetővé kell tenni a valóságra emelt utilapu közbekiáltásával: a
Nagy Ilaza Hegy s Völgyeiben maradt rógvédő
vérvalóságos testvéreket pedig át kell Icnyegittni
az 11 j nyelvezet megértésére.* Hát ez csak elég világos.?. s •

BEKÜLDÖTT HÍREK
Szent Erzsébet-leánykor. A Szegedi Katolikuí
Nővedő Egyesület székházában október 13-án, vasárnap délután nyilik treg a Szent Erzsébet-leánykör. Az Anyák-köre főző és ápolási előadásokkal
bővítve, november 3-án nyilik meg. Beiratás és az
előadásokon való részvétel díjtalan. Jelentkezni
lehet Korona-utca 18. szám alatt.
Fogadalmi ünnep. A szegedi VI. Kerületi Pol*j
gári Kör október 13-án, vasárnap erdélyi esllet
egybekötött »Magyarok Nagyasszonya*-fogadalm|
ünnepet tart. Délelőtt 9 órakor ünnepélyes szent*
mise lesz az alsóvárosi Mátyás-templomban. Esiaj
fél 8 órakor ünnepi vacsora a Rákóczi-utca 11. szj
alatti kör helyiségében. Az ünnepi beszédet Nyárjt
György igazgató mondja.
Bajtársi találkozó. Az V. közmunkaszolgálatosf
zászlóaljnak 1940. év nyarán Técsőn, illetőleg Te*)
reselpatakon szolgálatot teljesített tagjai 12-6^
szombaton esti fél 9 órai kezdettel bajtársi vacso^
rát tartanak a Sánta-vendéglőben (Szél-utca). Je*
lentkezés Habermann Gusztáv dr. ügyvédi irodájáV
ban 17-83. telefonszámon.
—0o0—.
— Éles lövészet Baktóban. Október 31, 22, 2f4
és 29-én 8 órától délután 5 óráig a helyőrség csa*
patai a baktói harcszerű lőtéren éles tölténnyel lő*
gyakorlatot tartanak. Fenti napokon jelzett idő
alatt a szeged—sándorfalvi utal a közlekedés elől
lezárják.
— Marólúg. Kedden délelőtt a mentők élet vek
szélyes állapotban szállították Sövényházáról
«
közkórházba Zóri Anna 19 éves cselédleányt. Zórí
Anna véletlenül egy pohár marólúgot ivott. A sze*
rencsétlcnség ügyében a csendőrség megindította
a nyomozást.
— Hazavitték a mórahalmi halálos szerencsét?
lenség miatt megszökött kisfiút. Beszámolt a Dété
magyarország arról e. megrendítő gyermekszerencsétlenséjgről, amely vasárnap délután Móra*
halom 760. szám alatti tanyában történt. Bite Jő*
zsef 14 éves tanuló apja vadászfegyverével vélet*
lenül agyonlőtte Lajkó György 13 éves játszótárs
sát. A kis Bite József az eset után megszökött n
tanyából. A 14 éves tanulót kedden délelőtt ta«
látták meg Lengyelkápolnán a földek között. Bi<
te Józsefet ezután hazavitték szüleihez.
A regensburgi gyermekkórus szegedi bsng*
versenye. A regensburgi gyermekkórus — minf
arról már hirt adtunk _ október 26-án érkezik
Szegedre Szabadkán keresztül. A hatvan tagu kó*
rus 27-én tartja hangversenyét a fogadalmi tem*
pl ómban. Elhelyezésükről az idegenforgalmi hiva*
tal gondoskodott.
— Nyomoznak a baráti nagyhatalmat gunyoW
röpirat terjesztői után. Megírta a Délmagyaror*
szág, hogy az elmúlt napokban Szegeden több ál*
lanti és városi tisztviselőhöz fehér borítékba zárt4
az egyik baráti hatalmat gúnyoló röpiratot kéz*
besitett a posta. A postán kézbesített rüpcéduiák
ügyeben a rendőrség megindította a nyomozást.
Megállapították, hogy az előre megcímzett bori*
tókban elhelyezett röpcédulákat Budapestről hoz*
ták Szegedre és itt valamelyik postaládába dob*
ták be. A leveleket a 2-cs számú postahivatal bé*
lycgezlo le és továbbította a cimzettcknck. Meg*
állapították azt is, hogy a röpcédulákat egy szűr*
kcfclöltős fiatalember osztotta szót, majd kiment
Újszegedre és ott az éj leple alatt az utcákon szétszórta és a házak kerítésén keresztül bedobta X
röpiratokat. Az ügyben a nyomozás tovább folyik*

P á r i s i Nagy M á z

Rt.

Szeged fCsekonics és Kiss-utca sarok)
KERÉKPÁR ALKATRÉSZEK:
Kormány csengő
Világító bátsófény
Kovácsolt csomagtartó
Torpedórész görgő tarló
Vyeregemelő patent
Csapágyház nyers
Szerszámtáska
Első agy túra
Rugós csomagtartó
Hajtókar ékes balos
Villafej nyers
Belső tömlő hibátlan
'
Közép tengely csépel
Lábpunipa tömlővel
Nyeregbör barna
Block pedál 1 pár
Olmpia abroncsfék
Lánckerék-javító
Wim lánc l/2x 1/8-os
Dinamó -Jáirpafcj 2 égős
Női kerékpár háló
Tina villa zománcos

—.98
P 128
P 1 3S
P 1 58
P 138
P 1-38
P 1-78
P 1-78
P 1-68
P 1.98
P 1 98
P 2.08
P 2.08
P 2.18
P 3.08
P 3.28
P 3.38
P 3.68
P 3.78
P 3.98
P 133
P 4A8

Bethlen
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a Délmagyarország kiadóhivatalában kaohatók.

w 'A természete. »Ferene Józsefe keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
Fűthető, bőrüléses, 50 kilométeres sebességgel haladó villamosok Budapesten. Budapestről
Jelentik: A budapesti villamoskocsik legnagyobb
része negyvenesztendős múltra tekinthet vissza,
szükség mutatkozott tehát a kocsik modernizálására, illetve kicserélésére. Kedden délelőtt a BSzKKT
Baross-utcai forgalmi telepén bemutatta azokat az
uj kocsikat, amelyek a főváros 42 milliós beruházási programja keretében készültek el. Az uj kocsiknak erősabb a motorjuk és az eddigi 24—26
kilométeres sebességgel szemben óránkint 40—50
kilométert tehetnek meg A vezető az uj kocsiban
ülve vezeti kocsiját és az előtte levő nagy ablaknak önműködő mosója van. Elektromos áramiral
fűtik az uj kocsikat és üléseik bőrrel vannak
párnázva. Az állóhelyek száma is több lett. A felés leugrásnál előforduló balesetek megakadályozása érdekében önműködően mozgó ajtókat alkalmaztak az uj kocsikon. Ezek a lépcsőt is eltakarják. Ebből az következik, hogy a kocsi megállása
előtt nem lehet leszállni és a mozgásban levő kocsira pedig nem lehet felugrani. Szendy Károly
polgármester intencióinak megfelelően 92 teljesen
oj autóbuszt rendelt a BSzKRT vezetősége, 75-öt
pedig átalakíttatott 73 nj kocsi már forgalomban
van.
— Felmentő táblai ítélet »elhagvá»« bűntettében.
Zsugán János békéscsabai gazdálkodó még 1921hen unokaöccsének Pluhár Mátyásnak ajándékozta
10 hold földjét. Az ajándékozási szerződésben
azonban kikötötte, hogy unokaöccse a 10 hold föld
fejében élete végéig köteles eltartani. 1932-ben
Pluhár Mátyást egy bünpörből kifolyólag összeveszett nagybátyjával. Zsugán állandóan panaszkodott hogy unokaöccse nem jól bánik vele. Végül
is unokőccse ellen elhagyás büntette miatt indult
meg az eljárás. A vádirat szerint unokabátyját az
istállóban tartotta, nehéz munkát végeztetett vele.
A téli hónapok folyamán nem engedte be a lakásha, egyszál ruhában járatta és állandóan verte.
Az ügyet nemrégiben tárgyalta a gyulai törvényszék. A vádlott gazdálkodó tagadta, hogy nagybátyjával rosszul bánt volna. A törvényszék
a
vádbeli bűncselekményben mondotta ki bűnösnek
a gazdálkodót és ezért egyévi börtönbüntetéssel
sújtotta. Az ügy fellebbezés folytán a tábla elé
került A Curry-tanács kedden érdekes indokolással felmentő Ítéletet hozott. A tábla jogi felfogása
szerint a vádlott valóban rosszul bánt unokabátyjával, azonban a sértett önálló akaratelhatározással birt és önsegélyezésre képes volt,
ngy, hogy unokaöccsének bánásmódját nem lett
Volna köteles törni. Mivel unokaöccse ellen ren<b
szabályokat nem hozott, ezért a vádlott a vádbeli
bűncselekményt nem is követhette el. Az ügyben
Végső fokon a kúria dönt majd.
«— Megszüntették az eljárást egy ittas motorkerékpárossal szemben. Égető János dr. 37 éves
hódmezővásárhelyi orvos állott kedden vádlottként a törvényszék Bókay-tanácsa előtt. Az orvos
ellen az ügyészség gondatlanságból okozott súlyos testisértés miatt adott ki vádiratot Égető János dr. az elmúlt év junius 16-án feleségével és
barátjával oldalkocsis motorkerékpárján Gyopáirosról Hódmezővásárhely felé tartott Az országnton szembejött vele egy másik motorkerékpár,
amelyet Hon oki János vezetett A motorkerékpáron ült még Antal Teréz 26 éves magántissíviselő*iö is. Amikor a két motorkerékpár egymás közeVébe ért, véletlenül összefutottak. Az összeütközés
következtében Homoki János és Antal Teréz széles ivben repültek le a motorkerékpárról. A magántisztviselőnő súlyos, mig Homoki könnyebb sé'rülést szenvedett Az ügyben a törvényszék számos tanút hallgatott ki, a tanuk arról tettek valJomást, hoigy Égető János dr. szabálytalanul hajított és erősen italos volt. A bizonyítás lefolytatása után a törvényszék a vádlottat bűnösnek mondotta ki a vádbeli bűncselekményben, de az ugy
tsekély jelentőségére való tekintettel, vele szemben az eljárást megszüntette. Az Ítélet jogerős.

Iü li György Vidra-utca 3 szám alatt
készít megrendelésre legújabbdivat szerint
boát, bundát, kabátot
£ S M I N D E N M A S S Z Ü C S A R U T legkényesebb
igényeket is kielégítően. — Javításokat, alakíM á t k a t vállal. — Szolid árak, poutos szállítás.

(Aradi utca 8.)

Húzás október 12-én.

SPORT
V a s á r n a p : Szeged AK—SBTC a Temesvárikörúton
Előjáték t Szeged AK II.-Testvériség
(A Délmagyarország munkatársától) Kéthetes
szünet után vasárnap ismét a bajnoki pontokért
küzd a Szeged AK. A kéthetes szünetet a pirosfehérek arra igyekeztek felhasználni, hogy a csapat hibáit a lehetőségekhez képest kiküszöböljék.
Az edzőmérkőzések és az edzések javítottak is a
hibákon, erre azonban végleges választ csak egy
komoly bajnoki játék adhat Mindenesetre ma már
a szezonnak abban a periódusában van a Szeged,
amikor megszokta kezdeni feljebbrukkolást a tabellán. Reméljük a feljebbrukkolás vasárnap elkezdődik. A vasárnapi ellenfél az SBTC lesz a
Temesvári-kőrúton. A salgótarjániak képességeit

el kell ismerni. Az SBTC cégcsapat, amelynek soK
lehetősége volt és van, hogy jó együttest toborozzon össze. A mérkőzés bevezetője is érdekes
lesz. Az előjátékot a Szeged AK II.—Testvériség
NB. III. osztályú bajnoki küzdelem szolgállatja,
A harmadik osztály két legjobbnak látszó egy üt*
tese méri össze erejét a találkozón.
f
A Szeged játékosai kedden délután a szokásos
erőnléti edzéssel készülődtek a vasárnapi küzdelmekre; erőnléti gyakorlatokat, labdavezetést és
más frissítő, erősítő reunkát végeztek. Csütörtökön kétkapusjáték lesz, valószinüleg az UTC ellen.

V a s n f a s — D Y A C Pécsett,
K E AC—Vasas Duűapescen

X Pleplár Lajos — Vasutas. Most folynak —
amint jelentettük — az uszóátigazolások. Az át*
igazolási határidő szerdán telik le, az úszóknak
tehát nem sok idejük van a gondolkozásra, hogy
egyesületet változtassanak. Több átigazolás között is a legérdekesebb az a bejelentés, amelyet
a Vasutas tett a MUSz-nak. A Vasutas bejelentette az uszószövetségnek, hogy Fleplár Lajos, aki
az idényben a SzUE-ban szerepelt, a piros-kékek*
hez kéri átigazolását. Pleplár Lajossal jelpntö*
sen megerősödik a Vasutas vizipólócsapata, amely
jövőre már az I. osztályban szerepel.
X A szegedi NB-csapatok vasárnapi mérkő*
zéseinek vezetői. A Nemzeti Bajnokság vasárna*
pi mérkőzéseire megtörtént a játékvezetőküldés.
Eszerint a Szeged—SBTC meccsen Nemeskéri bi*
ráskodik Gyarmati és Pataki I. segédletével. A'
KEAC—Vasas-elleni mérkőzést Vogel, a Vasutas
—DVAC-elleni játékát vitéz Adorján vezeti. A
Szeged II.—Testvériség találkozón Reményffy bíráskodik.
X A SZEGED AK HIVATALOS KÖZLEMÉNYE. A Szeged AK sportbizottsága csütörtökön
este fél 9 órakor a Raffay-étterem különhelviségében ülést tart.

(A Délmagyarország munkatársától) A két II.
osztályú szegedi együttes, a Vasutas és a KEAC
idegenben veszi fel a küzdelmet vasárnap. Nehéz
harcban lesz része mind a két csapatnak. Vasutas Pécset, a DVAC ellen játszik. Tavaly óta jelentősen feljavult a pécsi csapat, a szegedi együttes azonban derűlátó, amire minden oka megvan.
Viszonylagosar nehezebb helyzetük lesz az egyetemistáknak, mert jó formában lévő Vasassal a
Béke-utcában kell játszania.
Mind a két szegedi csapat edzést tartott kedden, csütörtökön pedig kétkapusjálékra kerül
son.

oQo—•

Vi'éz Nagy Tamás:Egy árnyalattal jobb
volt az ellenfél, az eldöntetlenre
mégis rászolgáltunk volna
(A Délmagyarország munkatársától) A DLASzban nagy a szomorúság, hogy éppen a döntőn bukott cl a déli csapat a Szentkorona Kupában. Dc
az eredmény és a játék azt bizonyítja, hogy az
északi csapat jobb volt, a jobbtól pedig nem szégyen kikapni.
A mérkőzésről beszélgettünk vitéz Nagy Tamás szövetségi kapitánnyal, aki a következőket
mondotta:
— Egy árnyalattal jobb volt az ellenfél, de
balszerencsénk volt a harmadik gólnál. A 16-os
vonalról lőtt szabadrúgásnál mindenki közvetlen
lövést várt, az északi középfedezet pedig váratlanul lepasszolta a labdát és máris gól volt.
Ugyanezt kétszer megkísérelték az I. félidőhetí
az északiak, akkor azonban résen volt a védelmünk. Ez a véletlen taktikai hiba okozta vereségünket, az eldöntetlenre azonban mégis rászolgáltunk volna.
Ami a déli játékosok teljesítményét illeti —
folytatta vitéz Nagy Tamás —. egészen elsőrendű
munkát is Iratunk. Kitűnő volt Varga és Baloghy, jó!
játszott a közvetlen védelem, bár Papp a másedik
gólt védhette volna és Halasit még heni láttam
ilyen jól játszani a balszélen. Péli szemfüles volt,
dc láttam' már jobban is futballozni, Lakat és
Fixmer szorgalmaskodtak, Sebők nem volt elég
gé erőteljes. Csalódtam a kecskeméti Liszkay II.ben, úgylátszik nincsen megfelelő edzésben.
— Az északi csapatban — hangoztatta a szövetségi kapitány — egységes és lelkes ogyiillcst
ismertünk meg újólag is. Látszik, hogy Északon
már a második vonal is elhagyott bennünket ez
feltétlenül a cégcsapat javára Írandó.
—ooo—
X Tihanyi a fegyelmi előtt. Tihanyi, a Szegedről Csepelre került kitűnő csatár ellen fegyelmi eljárás indult, mert lekéste azt a vonalot,
amely a nagyváradi, illetve a kolozsvári méikőzésre vitte a B-váiouatalt csapatokat.
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Kapható

a PICK szalámigyár
elárusító boltjában

Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
5Í153—1910. I. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény
A városi lüzoltószcmélyzct részére 1910. évben
szükséges nyári ruha csizma, sapka és egyenruházati tárgyak szállítására.
1910 cvi okfóber hó 22-én d. e. 10 órakor
A gazdasági ügyosztályban (Bérház II. em. 22.)
nyilvános versenytárgyalást tartunk.
Ajánlati minta, vállalati és szerződési feltételek a gazdasági ügyosztályban (Bcrház II. cm.
21.) díjmentesen rendelkezésre állanak.
Az aláirt ajánlatokat sértetlen borítékban elhelyezve és pecsétlel lezárva, fenti időpontig a
városi iktathivatalba (városháza, földszint 14.)
kell benyújtani. Az ajánlat borítékját a Uüveikezö felirattal kell ellátni: »Ajánlat az 51153—1910.
sz. versenytárgyalási hirdetményben közölt Itizoltió egyenruhák szállítására.*
Szeged, 19-10 október S.
Dr. PÁLFY JÓZSEF
polgármester.

3

DECMSGYARORSZÁG
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F C Ö Z G A ' Z D A S A G

fladó olcsó hózlcihcb,
családi házah, bérftázah, uiszcdedl viiláh, szöllö, duttmolcsös,
szdntö, taníjds binohoh alkalmi
vételek!

Háztelkek a város miudeu részén 2500 P-lől 30.000
P-ig. Ujszegedi villatelkek 3000 pengőiül feljebb.
Újszegeden adómentes 3 szobás villa WJOO cs 10.000
P. Újszegeden adómentes 4 szobás villa komforttal kertes 22000 P. Újszegeden bői-villa 3x2 szobás
fürdőszobás lakással kertes, 20.000 P. — Alsóváros, köves utrénál, sarokház 1 ős 2 szobás lakással 6500 P, Felsőváros, adómentes szép 3 szobás
család) ház 7000 P. Rókuson, emeletes ház 4 lakással 7000 P, Rókuson emeletes ház 5 lakással fiiszerüzletlel 10.000 P. Kálváriánál, adómentes családi ház 3 ós 1 szobás uri lakással, kerttel 13.000
P. Récsi-körütnál inagasföldszjntes 3 ős 1 szobás
komfortos lakás, pincével, kerttel 15.000 P. Nasry
emeletes bérház 2100 P évi jövedelemmel, víz, villany, Petőfi sugárutnál 24.000 P. Adómentes családi ház 4 szobás komforttal, pincével, belvárosnál
20.000 P. Adómetnes emeletes üzletes ház 5 lakással, víz. villany, Mars-tér közelében 20.000 P.
Nagy emeletes bérház üzlettel, 7x1 és 2 szobás lakásokkal fő úton 32.000 P. Fatelepnek, gyárnak alkalmas nagy udvari épületekkel, utcai magasfüldszintes házzal, nagy udvarral, fő úton 20000 P.
Adómetnes kétemeletes bérház fürdőszobás lakásokkal, 7 százalék tiszta haszonnal 55.000 P. Nagy
üzletes bérház komfortos lakásokkal, a belváros
előkelő részén 10.500 P. jöv. 100.000 7.5 holdas
szöllfí. szántó 3 szobás házzal Sándorfalván 18.000
V. 30 holdas bánáti Ta. szántó tanyával 30.000 P.
57 holdas szöllő, gyümölcsös, szántó, úri birtok,
rendes épületekkel 65.000 P. 118 holdas bánáti Ta.
szántó űri birtok rendes épületekkel, artézi kúttal
05 000 P. A felsoroltakon kfvill még nagv választék. 14 holdas legprímább fekete föld 4 szobás
fürdőszobás lakóházzal, sok gazdasági épületekkel, artézi kultal felsővárosi villamoshoz, közel
n. ölenkint 2 P 50 fillér. Alkalmi vételek.

Mézerné
T. M. Ingatlanirodánál, (Horthy Rí. n. 1 (Kulturpalotánál.)

FILM
Dél

csillaga

(A Korzó Mozi bemutatója]
Evek óta az első német film, amelynek minden
mozzanata, rendezése és csclckirónvfclépitésc emlékeztet a régi, nagysikerű némafilmekre. A »Dél
csillaga* elsősorban tökéletesen filmszerű film,
tele lüktető elevenséggel, szépen folografált és
művészi ízléssel beállított jelenetekkel, nagyszerű
szereplőkkel és ötletes, szellemes párbeszédekkel.
A szenvedélyektől fűtött délaincrikai városkában
indul a cselekmény. Itt tiinik fel a fclBecsülhetetlcn értékű, csodálatos gyémánt: »Dcl csillaga* s
itt ismerjük meg Concbát, a szépséges spanyol
táncosnőt, akinek a gyémánt szerencsét és szerelmet hoz . . . A film revüszerü, jelenetein át megőrzi mindvégig a drérrai lüktetést, a bonyodalom
viszont a humor és szellemesség
fel-felcsillanó,
derűs jelenetein át érik meg és érkezik cl a happyendig. Külön kiemelésre méltó a slágerszám, egy
bűbájos spanyol melódia, amelynek nagy sikert
jósolhatunk.
A szereplők élén a feketehajú, virágszerü szépségű Íj a J a n a csillog, táncol és lüzes, szenvedélyes jeleneteiben Izzik, mint a gyémánt. Fájdalmas elgondolni, hogy a fiatal táncosnőnek ez volt
az utolsó filmszerepe s ma már csak a filmkockákon él . . . A férfiföszere.plök közül a rokonszenves Gustav D i e s e l ,
Max
Gülstorff,
líarry II a r d t, Paul O l l ó és Fritz K a m p e r s
— valamennyien a régi némafilmek ismert egyéniségei — nvujtannk jó alakítást.

2 — 3 szobás összkomfortos

LAKAST

a fötfren vada a föfór
közeliben november 1 re
k e r e s ü n k . Cini a kiadóban.

)( A hivalásszcrvczcti fodrászsegédi kar bértervezote. A közelgő fodrászipari legkisebb bér-,
megállapításra való tckantetlel a hivalósszervezeti
fodrászsegédi kar Kadnai Mikes és Szőnyi István
titkárok vezetésével'elkészítette a
fotlcászipari
legkisebb bérek tervczqtét. Ez a tervezet, mint
tárgyalási ajap, felette áll az eddigi legkisebb béreknek. Hangsúlyozzák, hogy az utóbbi időben bekövetkezett drágulás folytan a szegcdi segedi kar
élete a legsiralmasabb. Rámutatnak arra, hogy a
munkaadói karnak a tisztességes árszint megteremtésével gondoskodnia kell a segédi karnak fizetendő tisztességes bér előteremtéséről. A tervezet bárom tcjrületi csoportba sorozza a Szegedi
Kereskedelmi cs Iparkamara városait és községeit. Az első területi csoport; Szeged viszonylatában az alábbi Jcgkisebb béreket kérik: 1. Kizárólag a fodrászipar férfi, vagy kizárólag a női ágazatában dolgozó (férfi, vagy női) segédek felszabadulásától 2 évóg 17 pengő, 4 évig 19 pengő, 4
év után 22 pengő betibér. 2. A fodrászipari uri és
női ágazatában (vegyes munkakörben) dolgozó
(férfi és női) fodrászsegédeknek felszabadulástól
2 évig 19 pengő, 2 cv után 22 pengő, 4 év után 25
pctigö hetibér. A fent felsorölt hctibérck cllenériékr, heti 60 órai munkaidő. A 60 órán tuli munkáért
25 százalékos túlórapótlék fizetendő. A tervezet
további része az üzletenkivüli kiszolgálásról, valamint a kisegítő munkaerők díjazásáról szól és a
jelenlegi legkisebb bértcrvczctck beosztása alapján megfelelő százalékos bérjavilást indítványoz.
—oo°—

T Ő Z S D E
ltudapesti értcklüzsdezátfat. ösztönző
hirek
hiánya miatt kedvetlen volt a tőzsde hangulata. A
vételi érdeklődés hiányzott a piacról és igy a csekély árukínálatot is csak csökkentett árakon lehetett elhelyezni. Árveszteség általában nem volt
jelentékeny, egyedül a Bauxit 6 pengős olcsóbbodása órdcinel említést. A tőzsde irányzala zárlatkor gyengén tartott volt. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 181—, Kőszén 348.—, Ganz
14.6, Izzó 113.—, Szegedi kenderfonógyár 62.—.
Zürichi devizazárlat. Páris 9.95, London 17.60,
Newyork 432.—, Milánó 22.87 fél, Berlin 17350,
Szóíia 5.35, Belgrád 10.—, Alhén 3.—. Bukarest
2.25.
' - '
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. 'Angol
font —.—, belga frank ——, dán korona —.—, dinár 7.60—790, dollár 315.00—350.00, francia frank
—. , hollandi forint — — csch-szlovák
korona
11 45—11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. 11.45—11.80 (20 K-nál nagyobb
cimlítek kivételével), kanadai dollár 250—300, len
3.20—3.40, leva 3.30—3.60, lira 17.40—17.90 (csak
10 lírás bankjegyek ós érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég korona —.—, svéd korona —.—, svéd korona 71.70—82.70, sváici frank
79.10-80.10.
Budapesti tcrménytőzsdezárlat. "A készáru piacon az irányzat általában tartóit volt és a küiönfélo termények árai változatlanok maradlak. A
forgalom csendes volt, ogyedül sörárpábun fejlődött ki cinlitésreméltó üzlet
A budapesti terménytőzsde hivatalos 'árjegyzése,
Buza 78 kg-os 2340. rozs 71 kg-os 19.40, zab 41
kg os 21.50, árpa: söráiyia kiváló 26.35, 1. 25.35,
sörárpa 24.35. 68 kg-os ipari 22.70, takarmányárpa
65—66 kg-os 20.70.
Cslkagói terménytőzsdezArlat. Buza alig tartott. Pcceiubcrrc 82 egynyolcad—82, májusra 81
háromnyolcad—egynegyed, juliusra 77 háromnyolcad—fél. Tengeri alig tartott. Decemberre 58.25.
májusra 59 háromnyolcad, juliusra 59 háromnyolcad. Rozs lanyhuló. Decemberre 44 egynyolcad,
májusra 47 egynyolcad, juliusra 48.
8zeged szab. kir. város polgármestere.
43618—1940.

Hirdetmény
A Szegcd-csorva—ötlötnösi th. közút melleit kitermelt útszéli fákról nyert rözse, ágfa és szálfák eladását elrendelem.
Az eladás nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőknek, azonnali készpénzfizetés meilclí
történik 1910. oki. 14-én délelőtt 9 órai kezdettel
a Szeged-csorva -ötlömösi ut elején, kezdve a
csorvai utón végig haladva.
Szeged, 1910 október 8-án.
Dr. Pállj József, polgármester.

PROHIRDETESEK
fidm-vétél
Bútorozott szoba fürdő
szoba használattal kiadó. Ref. palota földszint 2.

Két szobából álló irodahelyiséget
keresünk
a központban. Cirn a
kiadóban.

Fűszerüzlet forgalmas
sugárúton olcsó házbe rrcl eladó 800 pengő
jeligére.
i
Egy kályha és egy pár
uj női 35-ös cipő jutányos áron eladó. Kálvária utca 5. II. udvar
2 ajtó. Megtekinthető a
déli órákban.

Cinkpléb fürdőkád és
nagy szénfütő kályha,
tercmátfütcsre
alkui*
—
Üres parkettás szoba, mas eladó. Vitéz utca
fürdőszobah asznál at la 1 15 emelet első ajtó.
azonnal kiadó. Ablakok
Jókarban levő férfima Széchenyi térre nyíl- hók közepes alakra elnak az Olasz vendéglő adók. Szende Bcla u. 6,
fölött. Feketesas utca
délután 3—4-ig.
10. I. 2. Megtekinthető
8—1 közölt.
Jóforgalmú füszerüzlrt
más elfoglaltság miatt
eladó. Rózsa u. 5.
Erdélvbe áthelyczettől
komfortos egy, esetleg
városi
kétszobás lakást átven- Használt férfi
bundahuzat eladó. Megnék > Bútort megveszen'
tekinthető 3—6 óráig.
cirném a kiadóba.
Tisza Lajos-körut 42 a
Szirinaynál.
Stoppoltassa
ruháit a
»Budapesti* kézniüszövőnél. Eredeti
gyári
bcszüvéspk. Üzlet: Ilági sürkc-rMel szemben.
Pénzestársat keresek
vidéki város főterén
levő, jólbevezetett nőies gyermekkon fektió —
üzletemhez, női szabóipar jogomhoz. Jelige:
Varrónő előnyben.
Kerékpározni tudó 14
—15 éves kifutót felvesz László sajtpince,
Dugonics tér.
Tűzönök és ragasztónők felvétetnek.
Jung
Lipöüzein, Margit u. 19
Tanulóleányt,
kifutót
felveszek Vilma kalapszalon Eckctcsas u. 16

Középkorú nő elmenne
bejáró vagy főző mindenesnek hosszú bizony itvánnyal. Rendes jel
igcrc.

Jókarban levő férfi télikabát középtermerre,
eladó. Érdeklődni 21—<
91 telefonon.
Eladó 2 drb világitható
kidugós cégtábla 175x
55-ös méret Sándor Bélánál Kelemen utca 11,
Fianinó keveset használt olcsón eladó. Engel zongorakészitőnél,
Horváth Mihály-utea 9
Hangolás, javitás olcsón.
2 darab használt
KÁPOSZTÁS KÁD
csavarokkal eladó —»
Kossuth Lajos-sugárut
39, füszerüzlct.

gaiflmiftfti
Fiatal hölgy, kt nemrégen lakik Szegeden,
olyan barátnőt
keres,
kinek társasága
van.
Esetleg németül is beszél. Jobb
családból
való úri leányt vagy;
asszonyt 20—30-ig. Jeligére.
I
Autóval Pestre utaznék. Ajánlatot kérek?
29—47 telefonra.

Szerkesztésért és kiadásért felel;

Berey

Géza

főszerkesztő,
Délmagyarország Htrlajv és Nyiomdavéllalal R t
ügyvezető-igazgatójala.

—«o°—

Szerkesztőség* Szeged, Aradi-utca 8. — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal}
Szeged, Aradi-utca 8. — Teleion (szerkesztőség
kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Hírlap- és Nyomdaváflafaf R t
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY
Kőrtorgógépén
Szeged. Kálvária-utca 14, telefon: 10-81
Felelős üzemvezető: Ablaka Istváa

