GYARORSZAG
Péntek 1940. X. 11.
0 többnyelvű állam
•

„Deák Ferenc már hetven éve megjósol ta —
írja a Kisebbségvédelem című lap egyik rendkívül érdekes tanulmánya —, hogy az állam
egynyelvűségére valamikor éppúgy nem lesz
szükség, mintahogy már az ő idejében az egységes vallást sem
tartották
szükségesnek."
Amilyen érdekes ez a megállapítása, éppolyan
érdekesek és sokirányúnk annak, mai értelemben vett vonatkozásai is. A történelem folyamáu pestisek, vagy háborúk arra kényszerítették az egyes országok uralkodóit, hogy más
országokból hívjanak betelepülőket, akik
a
nemzetiség fogalmát alakítják majd ki az idők
folyamán. A betelepítések idejében azért nem
jelenthetett külön problémát cs megoldásra váró kérdést a „nemzetiség", mert maga az ország gyér lakossága folytán csaknem rá volt
szorulva, hogy idegen nyelvű elemek segítsenek építeni, műveljék az üresen álló földeket,
fejlesszék a kultúrát cs betöltsék emberanyaggal azt a területet, amely az államot alkotta. A
nemzetiség a nemzet szerves eleme volt, nem
különálló politikai, gazdasági és kulturális
tényező; hiszen az ország minden egyes polgárának csak egyetlen törekvése lehetett: olyan
szinvonalat biztosítani az ország gazdasági és
minden egyéb vonatkozású
ténykedésének,
amely az itt élőknek lehető legjobb megélhetést jelent Ebben az időben valóban nem jelentett semmit az, hogy az állam egynyelvű-e,
vagy sem. A vezetőszorep úgyis annak a rétegnek kezében volt, amely a legnagyobb nyelvi egyseget alkotta s mivel kezdetben egyetlen
törekvés som tolódhatott el másirányban: a
nyelvi különbség mellett természetes volt
a
gazdasági, kulturális, söt politikai egység.
Idővel azoubau mélyreható átalakulásokon
ment át Európa. A hegemóniára való törekvés
és később az úgynevezett európai egyensúly
biztosítása olyan eredményekre vezetett, amely
az egyes államok keretén belül is bizönyos eltolódásokat hozott létre a másnyelvűek, tehát
a nemzetiségek és az ország gerincét alkotó népesség között. Az egyeR európai országok nemzetiségei nyelvük szerint hozzátartozói lettek
annak az államnak, amelynek nem voltak
ugyan polgárai, csak nyelvük szerint érezték
közelebb magukat azokhoz a
törekvésekhez,
amelyek a másik állam politikájának, gazdasági életének, kultúrájának gerincét alkották.
S minél sikeresebb volt egy-egy ilyen törekvés, annál intenzívebb lett a nemzetiségek izolációs törekvése, annál kcvésbbó volt mértékadó, hogy v á j j o n azok az idegen törekvések
megfclclnck-e minden tekintetben az országnak szempontjából, amelynek nemcsak befogadott lakói, liauem polgárai, haszonélvezői lettek. A' mult századbeli Bécs politikája még szította is ezt a nyelvi különválást magyar viszonylatban s nem lehet, azon Csodálkozni, h a
ennek a politikának később olyan eredményei
lettek, amelyek igen nagy tömegek és területek
elszakadását jelentették.
A nyelv Hatalma óriási mértékben megnőtt
«— ez természetes történelmi folyamat volt —
ekkor, amikör egyes modern elméletek a nemzet fogalmát különválasztották az államot alttotó ncpek nemzeti egységének fogalmától. A
nemzet ugyanis nemcsak az egynyelvűek egyesülése, hanem mindazoknak összessége, akik az
Állam területén, az állam érdekkörében és az
állam "viszonyainak megfelelően fejtik ki rnffn(kálkodásukat.
Ebben a „nemzetfogalomban**

KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
valóban nem lényeges az, hogy valaki milyen
nyelvet beszél, vagy milyen vallást
követ
Ilyen, értelmezésben a nemzet testén belül nem
lehetnek — nem a kényszer folytán, hanem
természetes úton — külön törekvések azon az
alapon, hogy egyes rétegek milyen
nyelvet
beszélnek, hogy nyelvük szerint melyik államhoz érzik magukat közelebb: abhoz-e, amelyik
kenyeret ad nekik, vagy ahhoz-e, amelyiknek
uyelvét beszélik- Deák Ferenc ilyen értelem-

XVI. évíoluam 232. szám
ben jósolta azt
az elkövetkezendő időknek,
hogy az állam egynyelvűségére valamikéi}
nem lesz szükség. Efírópa ma éppolyan mélyreható átalakuláson megy keresztül, min€
számtalanszor a történelem folyamán s ennek
az átalakulásnak minden elméletén túl mégis
csak' az az eredménye — mint m á r annyiször
a történelem folyamán —, hogy valóban nem
az egynyelvűség a fontos, hanem az emberi
béke ós a népek boldogulása.

Tovább dühöng a magyarellenes
íerror a délcrdélui részehen
Egyre forf a megfér említed lahossaa menehiíiese — \ vasgárdisláK
megfenuege(teK a magyarországi románság vezetőiét
Kolozsvár, október 10. A csütörtökön érkezett
menekültek között mintegy 50 főnyi bukovinai és
moldovai csángócsoport is érkezett. Ezvk cgytölcgyig román katonai munkásszázadokban szolgáltak. Ugy indították őket útnak, hogy mint leszerelteket hazaszállittatják őket. Ehelyett a magyar
határra indították a szállítmányt és egyszerűen
átdobták őket magyar területre. Családiuknak
sejtelme sincs sorsukról.
Máramarosszigetrc beérkezett hirek szerint ®

román területen levő csángófalvakból, különösen
pedig Bukovinából, igen sok csángó kénytelen
volt oéosz területre menekülni, mert a román csőcselek — bizonyára a hatóság segítségével —r
fegyverhez jutott cs erőszakoskodásával, fosztogatásával tűrhetetlenné teszi a csángók maradását. Hadikfalva és Istensegits környékén állítólag
két férfit és egv asszonyt njrggjilkoltat a, román
terroristák.

930 menehüK a nagyváradi határszakaszon
Nagyvárad, október 10. A bánffvhunyad—nagy- |
váradi határszakasz egész hosszában csütörtökön
változatlan tömegben özönlött a románok által
földöntutóvá tett magyarok tömege. Elbeszélések
szerint Mona-Codru és a Bihar-hegység vidékcin,
valamint a Zsil völgyében tovább tart a terror
és az a néhány magyar, aki nem hajlandó aláírni
a kiutasítást kérő nyilatkozatot, a legkülönbözőbb megfélemlítő eszközök tortúráját kell, hogy
vállalja- Egyes helyeken már az egyszerű román
nép is sokalja a magyarokkal szemben megnyilatkozó enibcrlelcnségeket.

A mai menekültek közül többen a hírhedt
bonctői »haláltáborbóli szöktek meg hajmeresztő
körülmények között. Az, arrdt a bouctöi internálótábor rémségeiről mondanak, sajnos, mindenben
megerősíti a róla szóló eddigi híreket.
A nagyváradi körzetben a mai napon érkezeit
meneküllek számáról pontos adatok természetesen még nincsenek, mert hiszen azok a hosszi?
határszakasz legkülönbözőbb pontjain léptek magyar tenületre, de a déli órákig mintegy 850 menekült jelentkezését vették nyilvántartásba.

it nemet hihépzticsapaíok megjelenésére alábbhagyott
a román terror
Budapest, október 10. A Makó—Nagyszalonta
közötti határvonalon egész hosszában csütörtökön több, mint 600 kiutasított család tépett magyar területre. Csaknem valamennyien
marosmentiek, temesiek, Krassó-Szörénv vármegye és
főként a Zsil-völgy területéről valók.
A terror még mindig a Zsil völgyében a legerősebb. Lcgtürhelőbb a magyarok helyzete Oravica és Stájerlakanina vidékén, ahol «z ottani nemet népcsoport szervezeteinek határozott elítélő
állásfoglalása miatt a román csőcselék fékielcnsége nem mert annyira érvényesülni.
A temesvári menekültek szerint magában Temesvárott, mintha némiképpen enyhülőben volna
a román hatóságok és a felelőtlen elemek garázdálkodás*. Ennek okát abban sejtik, hogy a német kiképző csapatok megérkezése megfélemlítette a fcktelenkedő elemeket és gátat vet a romániai anarchiának.

A magnarországl románság
rezerei megfennegetieh a Vas-gárdistán
"Kolozsvár, október 10. Haliegon E m i l volt
román miniszter, egyetemi tanár, a magyarországi románság vezére, elmondotta, hogy nemrég felkeresték a vasgárdisták 'és kényszeríteni
akarták arra, hogy a magyarországi
románság
vezetését adja át a vasgárdának, ö kijelentet-

te, hogy becsületes, lojális és nyilt politikát
akar folytatni és elleuez mindent, ami földalatti. Ezt tartja helyesnek a magyarországi
románság érdekében is.
A visszautasítás miatt heves összckülönbözcs támadt közöttük. Azóta a vasgárdisták részéről állandóan fenyegtésnek van kitéve.
Haticgan kijelentette továbbá, hogy amikor
értesült a Kolozsvárról törtóuő kiutasításokról és azt a hírt terjesztették, hogy ő is ezek
között szerepel, nem a kiutasítástól félt, hanem
attól, hogy ha áttennék Romániába,
ott baja
esnék.
A továbbiakban kijelentelte, a magyarországi románság elítéli a romániai eseményeket és közeledést vár a magyaroktól.

Tllfahozó gnlilés Szűszrégcitön
Kolozsvár, október 10. A
Magyar Távirati
Iroda jelenti: Szászregen és vidéke magyarságának körülbelül 15.000 főnyi tömege csütörtökön
Szászrégen főterén tiltakozó gyűlést tartott a
romániai magyar üldözés ellen. A gyűlésről Csáky István gróf külügyminiszternek
táviratot
küldtek és ebben arra kérték a minisztert, vessen véget a magyarság kegyetlen üldözésének. Eh"
hez felajánlották életüket és vérüket

A szekciósba ezres tömegei ünnepelten
a hormanpó) part szekelofoidi ottan
Csíkszereda, október 10. A kormányzó én
hitvese Kézdivásárhelyröl tovább folytatva útját, Sepsiszentgyörgyön keresztül egészen a határig ment. Sepsiszentgyörgy lakossága az állomáson felsorakozva köszöntötte a kormányzói párt. Az éjszakát a kormányzó úr és a fő.
méltóságú asszony Tusnádfürdőn töltötte. Másnap reggel a kormányzó rövid látogatást tett
a fürdőhelyen, majd a különvonat Csíkszeredára folytatta ú t j á t
A csíkszeredai állomáson újból ezrek és ezrek sorakoztak fel, amikor a kormányzó különvonata visszaérkezett Csíkszeredára.
Óriási
lelkesedést keltett, hogy a főmöltóságú asszony
ebből az alkalomból felöltötte azt a székely
szőttes ruhát, amelyet átutazásakor,
ajánlottak
fel neki.
A vonat beérkezése pillanatában a' helyörsé,jg\ zenekar a Himnuszt játszotta, majd a kor.
inányzó ellépett a díszszázad előtt-.
Elsőnek Biró Ferenc csíkszeredai területi
Töesperes köszöntötte a föméltóságú párt. FeCFekig zúgott a viharos éljenzés, majd 'Ábrahám József dr. 'csíkszeredai ügyvéd üdvözölte
ii kormányzót. Utána Adorján Ferenc CsikmóDasági gazda lépett a kormányzói pár elé és a
psikl székely gazdatársadalom nevében monÜo!t igazi székely lélekkel üdvözletet
A bemutatások során a kormányzó elbeszélgetett a magjelentekkel. Minden Után érdeklődött, a gazda, az iparos, a kereskedő, az orvos
'és a munkás sorsa, baja iránt egyaránt
Ezután kíséretével együtt Csiksouilyóra hajtatott. az ezer székely leánynapra.
A székely
íeányok hagyományos ünnepére tömegesen ér-

keztek a résztvevők. Sok ezer székely leány 'és
székely legény sereglett egybe
Cstksomlyón.
Egész Csik-, sőt a szomszédos megyék lakossága is megmozdult, ömlött a nép, fegyelmezett,
zárt sorokban, egyforma, nemzeti viseletben érkeztek a székely falvak lakói, majd egy tömegben, szakaszokra osztva, zárt katonai sőrban,
Világháborús tisztjeik vezetésével 1700 gyimest
csángó vonult fel felejthetetlen
színpompás
viseletben. A vén Hargita és a Keleti Kárpátok bércei örömmámorban
verték vissza a felszabadult székelység ünnepi dalát.
A híres kegyúri templom ajtajában P. Szöcs
Dénes, a szentferenees zárda főnöke üdvözölte
a székelység nevében a föméltóságú párt.
A kegytemplom megtekintése után a kormányzó és a föméltóságú asszony végignézte
az ezer; székely leánynap műsorának egy részét A kormányzói pár Csiksomlyóról a csíkszeredai állomásra hajtatott. A különvonatban
megebédelt, majd gépkocsin Székelyüd varhelyre ment.
Végig az egész útvonalon telkes székely tömegek fogadták Magyarország Hadurát. A székely anyaváros egetverő lelkesedéssel ildvözölle a kormányzót és hitvesét.
Székelyudvarhclyről
visszatérve, este b'at
órakor futott ki óriási lelkesedéstől kísérve a
kormányzói pár vonata a. csíkszeredai állomásról. Szá-szrégenbe este 9 óra után
érkezeit
vissza a vonat. Az állomáson díszszázad sorakozott fel. A kormányzó fogadta a hivatalo9
jelentéseket, majd rövid tartózkodás után a
föméltóságú' asszonnyal együtt gépkocsin utazott tovább.

Folytaim keli Szegeden
ax egyetemi
építkezéseket
felépítik
ax egyetemi elmeklinikát
kórházzal
- Felemeli a miniszter
fertőxöintéxetei
rendesnek

— A fertőzökórházai
egyesítik a közax ápolást hoxxáfáriulásl
— Modern
be ax elmeklinika
épUletében

(A üétniigisrország munkatársától) Beszámolt róla a í)álmagv*fo?s*Ag, hogy a legutóbbi
Iförvényhatusási bizottság ülésén vitéi
Tóth
Béla dr. tiszti főorvos ismertette a közgyűléssel,
bogy a sZegedi fertőzökürházban kapnak elhelyezést Pestmegye és Csongrád vármegye fertőző
betegei is, tekintve, hogy ebben a két megyében
tiincs sem fertőzökórház, sem közkórház. Ez a
tbegnövckcdeU szánni betegfelvétel természetesen
felvetette a szegedi fertőzökórház fejlesztésének és kibővítésének problémáját. Erre vonatkorólag saabályrendeletmódo&itás gondoskolik
a
fertőzökórház és a kőzkórház további működéséről, ez a szabályrendelet módosítás már a legközelebbi ktizgtiiléa elé keriil. A szegcdi fertőzökórház további fejlesztésének kérdése volt a lárIgya azoknak a tanácskozásoknak, amelyeket viléz l ó t h Béla dr, tisztifőorvos folytatott most
(Budapesten a belügyminisztériumban.

Tökéletes
toeteendexésU

sxervexetü

és
ferlőxőkóvháxai

Á tárgyaiásók már hosszabb idő óta folynak
8 ífiinisitériütíl és a város között a fertőzőkórház
ügyében: vitéz Tóth Béla dr. tisztifőorvos kitűnő
eredménnyel tért móst haza Budapestről a tárgyalásokról. A belügyminiszter ugyanis Ígéretet
tett arra, hogy az ápolási hozzájárulást felemeli
e ezzel lehetővé teszi a fertőzökórház tnváhbi
fejlődését. A szegedi lertözökórházban nemcsak
elkülönítik, hanem szakszerű gyógykezelésben is
részesitik a betegeket, tehát nemcsak a fertőzés
továbbterjedését akadályozzák nieg az elkülönítés áltál, hanem magának a betegnek a tehető
leggyorsabb gyógyulását is elősegítik. Az elkülönítés nagy terüleiet, a gyógyítás pedig elsőrendű
berendezést kiVán, Igy tehát arra kel] törekedni,
bógy a feétözökórhiz mindkét követelménynek
megfeleljen, lla a hozzájárulás összege emelkedik, akkor lehetővé válik a kórházi felszerélés
bővítése, ujdbb beszerzéseket lehet eszközölni,
J b o g y a szegedi fertőzőkéi/házat nemcsak a

Délvidék, hanem az ország egyik legkiválóbb
egészségügyi intézményévé lehet fejleszteni. Az
erré vonatkozó miniszteri ígéret rendkívül biztató s igy ebben a tekintetben a kórház a legszebb
fejlődés előtt áll.

H

fertőzökórház

elhelyezése

Ilálra van még azonban annak a problémának
eldöntése, hogy a fokozott igénybevétel
folytán
hol és hogyan helyezzék el a fertőzőkórházat,
hogy a megfelelő teriilet rendelkezésére álljon.
Jelenleg a fertőzökórház. ónálló magánkórháza a
városnak s igy ha nem is teljesen független, mégis
a közkórháztól különálló intézmény. Ilogy azon
han a város beleillessze a közkórház szervezeti
állományába, ahhoz az szükséges, hogy
előbb
megfelelő elhelyezésről gondoskodjék. Ebben a
tekintetben kézenfekvő megoldásnak látszik az,
hogy a fertözökórházat az elineklinika jelenlegi
épületében kell elhelyezni. Ez az épület benn fekszik a közkórház körzetében. Hatalmas kiterjedése lehetővé teszi azt, hogy a legkorszerűbben
felszerelt fertőzökórház nyerjen benne elhelyezést, de lehetővé teszi azt is, hogy a legközvetlenebb kapcsolatot tartsa fenn a közkórházzal, Ezt
a megoldást egy korábbi miniszteri Ígéret megvalósítása léptetheti életbe: a miniszteri Ígéret
ugyanis arra vonatkozik, hogy Szegeden folytatják az egyetemi építkezéseket. A megváltozott
viszonyok között is megvalósítható terv az, hogy
az elmeklinika uj épületet kap. Ebben az esetben
a jelenlegi épület felszabadul s akkor a fertőzőkórháznak elhelyezési
problémája
megoldást
nyer. Ehhez természetesen az szükséges, hogy a
miniszteri ígéret minél előbb valóra váljék, hogy
Szegedén megindulhassanak újra az egyetemi
építkezések, amelyek nemcsak ezt a problémát oldanák meg, bánem a szegedi építőipar tekintetében is nagymértékű javulást
eredményeznének.
A mostani tárgyalások reiwénytkc-ltőek ezirangban, ugy, hogy arfa lehet számítani, hógy jövő
tavasszal nairyafáüVu éüitkezések indulnak meg

a városban, fölépül az oiy régen Ígért egyetemi
elmeklinika.

H

köxkótháx
kórház

é§

a
járvány*
egyesítése

Ha az uj egyetemi épülettel végszóhoz árkazik az elmeklinikának és a fertőzökórháznak elhelyezése, akkor arról kell a városnak majd
gondoskodnia, hogy a közkórházat ez a végleges
megoldás ne találja készületlenül. Amint ugyanis
a fertőzőkórház beköltözik uj épületébe, azonnal intézkedni kell, hogy beolvasszák a kőzkórház szervezeti állományába. Erre vonatkozólag
már meg is történtek az előzetes intézkedések, a
szabályrendelelmódositás s az ezzel kapcsolatos
tervek már azt a célt szolgálják, hogy az egyesítés minél simábban, zökkenő nélkül menjen vég.
be. óriási mértékű fejlődést jelent az egységes
vezetés mindkét kórház szempontjából, mert ezzel biztosítani lehet azt, hogy a minisztérium
minden esztendőben kiutalja a két kórház részére
legmegfelelőbb összegű hozzájárulást. A belügyminiszter elgondolása szerint is a legjobb megoldásnak — ugy a fertőzökórház, mint pedig a
közkórház szempontjából — az látszik, hogy a
két kórházat szervezetileg egyesitik. Ezt a kérdést tehát állandóan napirenden kel] a városnak
tartania s arra törekednie, hogy az üggyel kapcsolatos egyetemi építkezések a legrövidebb időn
belül megindulhassanak Szegeden.

Of utobb füiel oftoztoH
a német repülőit
iondouüan
Berlin, október in. A Német Távirati Iroda jelénti: Csütörtökön délelőtt német támadás indult
a délangliai biztosító berendezések cs pályaudvarok ellen. A célpontokat sok nehéz és középnehéz
bombával árasztották el. Több telitalálatot figyeltek meg.
Német felderítő repülők megállapították, hogy
már a jelentett tüzeken kivül további öt nagyobi
tűzvész dühöng a. londoni Wesfminster-városner
gyedben. A sok kisebb tüzet trár eloltották. A tüzeket a csütörtökön napfelkelte előtt és után támadó német harci gépek bombatalálatai okozták

Rossiohorafn Hltaiaiás, Vaoáu
Kellel Kerül tirazlimi heüjlre
Róma, október 10. A Német Távirati Iroda jélenti: Illetékes helyen rosszakaratu kitalálásnak'
és nevetségesnek minősítik azokat a híreket
amelyek szerint fírariani tábornagyot lemondatják és helyét Keitel tábornaggyal töltik be.

Polgáridban nlncseneh nemei
Mhepzőliszleh
Szófia, október 10. Hivatalosan cáfolják' éf
alaptalannak minősítik azokat az értesüléseket,
amelyek szerint a bolgár csapatok kiképzői német
tisztek.

A romániai nemei csapatok
szerepe
Genf, október 10. A Basler 'Nachrichten foglalkozik a Romániába küldött német csapatok
szerepével és berlini tájékoztatás nyomán azt
írja, hogy a Komániában tartózkodó német kiképzöcsapatok az olajmezőket őrzik. A német
ősapatok a román kormány, helyesebben 'Antonescü teljhatalmú miniszterelnök
meghívására
érkeztek Romániába. Antönescu ugyanis szükségesnek látja a román hadsereg újjászervezését s ezt az újjászervezést a német szakemberek végzik elAz általános politikai Helyzettel foglalkozva, a Basler Nachrichten berlini levelezője ar
ra utal, hogy jól értesült körök véleménye szerint Németország
részéről Ujabb
támadási
meglepetést készítenek elő Anglia ellen. Az új
támadási terület a Balkán lenne s ezzel függ
Össze a német kiképzőcsapatok romániai szereplése. Ugyanezt a benyomást közli a Tribüné
de Óe-neve római levelezője is. aki szintén a küszöbönálló fontos eseményekről ír, de nem jelöli meg ezeknek a várható
esiúéyyeknek
színhelyét.

Közmunkák kiírását kéri a várostól az ipartestület
a szegedi építőipar súlyos helyzetének megjavítására
(A Délmagyarország
munkatársától)
Rainer J szatércse alkalmából az ipartestület által a
Ferenc ipartestületi elnök vezetésével csütör- kormányzóhoz küldött hódoló táviratra válasz
tökön este ülést tartott az ipartestület elöljá- érkezett a kabinetirodától. Az öreg iparosok
rósága. Rainer Ferenc elnöki megnyitója titán otthonának ügyében a várős kisgyűlése ezt a
az elmúlt hónapi előljárósági ülés jegyzőköny- határozatot hozta, hogy a Rádai-utca 4. szám
vét és a pénztári jelentés ismertettek. Az el- alatti házat az ipartestület rendelkezésére bonöki előterjesztések során Rainer Ferenc beje- csátja, h'a az ipartestületnek
az építkezésre
lentette, hogy Feliét Ferenú és Kocsis Ferenc meg van a fedezete. Ismertette ezután azokat
a szegedi ipari vásár körül szerzett érdemei- az adományokat, amelyeket egyes szegedi kekért elismerő oklevelet kaptak. Az okleveleket reskedők juttattak" el az elöljárósághoz az öreg
ezután az elnök átnyújtotta a kitüntetetteknek. iparosok úttbonának építésére.
Rainer Ferenc indítványára
az elöljáróság
Kimondotta ezután az elöljáróság, Hogy az
100 pengőt szavazott meg a kermányzóné „Eráfkormánybiztos
rendeleteit
összegyűjtve
délyért"
akciójára.
könyvalakban kiadja, bogy az iparosság tudja
Gyuris István dr. titkár jelentette, bogy a magát mihez tartani az árak tekintetében. Páfaipari szakosztály sérelmezi, hogy a megmun- linkás János építőmester beadványában kérte,
kálásra kapott fához csak felár lefizetése Után Hogy az ipartestület járjon el annak érdekétudnak hozzájutni. Ebben az ügyben a Keres- ben, bogy a város írjon ki közmunkákat,
vagy
kedelmi és Iparkamara fog eljárni — jelen- pedig
az egyes középületeket
falarozlassa,
tette a titkár. Ismertette ezután Gyuris István
mert az építőiparosok súlyos helyzetbe kerül'dr. az asztalosipari szakosztálynak azt a be- tek az építőipar pangása, miatt. Az indítványt
adványát, amelyben szóváteszik, hogy az adó- több hozzászólás után elfogadták. Az előljárófelszölamlási tárgyalások során a fellebbezők sági ülés Rainer Ferenc eluük szavaival ért
adóját nem Csökkentették, hanem még emelték, véget.
Jelentette továbbá a titkár, hogy Erdély yisz-

Örömkönnyek között ünnepelte
a Ház az erdélyi képviselőket
Megkezdték az egyetemi törvényjavaslat tárgyalását — Felszólalások
a pécsi és a debreceni egyetem csorbitatlansága mellett
Bndapegt, október 10. A fényárban uszó, zsúfolásig megtelt képviselőházban csütörtökön ünnepi ülés volt; ezen a napon foglalták el helyeiket a huszévi rabságból hazatért erdélyi képviselők a parlamentben. Ünneplésük már a folyosón
megkezdődött. Ilt a miniszterelnök és a háznagy
üdvözölte a képviselőket. A Ház minden oldaiáról lelkes ünneplésben részesítették P u t n o k y
Móric háznaggyal az élen a terembe belépő erdélyi képviselőket, akik elfoglalták helyeiket. Percekig zúgott a taps és az éljenzés. Többen a képviselők közül szemeiket töröltek, a karzaton is
sirtak örömükben a hallgatóság tagjai meghatódottságukhan. Ezután felhangzott a magyar ima:

Belvárosi Mozi

Ma nagy premier!

Az idény elsőrendű filmeseménye!

Asszony az örvonybeii
egy izgalmas párisi kaland.

főszereplök: ERICH V. STROHEIM és a csodaszép
ANNIE DUCAUX
Ezt megelőzi a
Legfrisebb világeseményeket tartalmazó
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Isten áldd meg a nzagyart . . . Szem nem maradt
szárazon.
Meghatódott szavakkal üdvözölte T a s n á d iN a g y András elnök az uj képviselőket. Állandó
éljenzés szakította felbe az elnök szavait. Szolott
arról Tasnádi-Nagy András, hogy az immár harmadszor megnövekedett országot
társalalnulag,
jogilag, gazlaságilag minél tökéletesebben össze
kell hozni és a visszatért területek nem magyar
népcsoportjainak ügyét igazságosan kell rendezni. Isten áldását kérte az uj képviselőkre és
mindannyiuk munkájára.
P a á 1 Gábor mofidott beszédet az erdélyiek
nevében. Hangoztatta, hogy ebben az ünnepélyes
órában a legelső gondolatuk, hódolat a kormányzó iránt. (Perceken keresztül lelkesen ünnepellek
a kormányzót.)
— A Gondviselés megengedte — mondolta
Paál Gábor —, hogy országgyarapitó munkáját
folytatva, valóraválthassa az ezeréves n.-agyar
államközösségbe való visszatérésünket
anélkül,
hogy ez a magyar honvédség vcráldozatát követelte volna, anélkül, hogy a felszabadiló ut felperzselt falvak és üszkök között vezetett volna.
Beszélt az erdélyi képviselők szónoka arról
a testvéri szeretetről, amellyel a menekülök tízezreire gondolunk. Háláját fejezte ki a baráti
államok vezérei és népei iránt, majd árról az
Ígéretről szólott, amelyet 1918-ban a románok a
gyulafehérvári gyűlésen tettek és amelyen teljes
nemzeti szabadságot ígértek az ott lakó népeknek. Ezt az ígéretet, amelyet Romániának a nagyhatalmakkal kötött szerződése is alátámasztott,
soha nem tartották be. Megfélemlítésnek, zaklatásnak, testi kínzásnak és az életlehetőségektől
való megfosztásnak voltak szenvedő alanyai a
rr.'agvarok. Az utóbbi évek alatt ez az üldözés valósággal nemzeti üldözéssé fajult. Az uj határ
átmenetileg gazdasági nehézségeket jelenf, de
nincs az a szenvedés és nélkülözés, amelyet türelmesen ne viselnénk azért, hogy az ősi magyar
hazához tartozunk.
— Ünnepélyesen arra kérek mindenkit — mondotta Paál Gábor —, bogy azt a nehézséget, amely
a mi életünkben jelentkezni fog, senki se használja fel elégedetlenség szitására. Ami minket
ér, az csak ránk tartozik.
Paál Gábor ezután üdvözölte a szász képviselőket, akikkel a legteljesebb lestvéri egyetértésben ültek a bukaresti szenátusban és parlamentben (Éljenzés), majd megemlékezett arról, hogv
a bukaresti parlamentben a románok rr.indig azt
kiáltották a magvar képviselőknek, hogy menjetek Budapestre! Eljöttünk, dc csak akkor, amikor visszatért az a föld is, amelyen éltünk é.s anynyi küzdelmet folytattunk. A magyar honvédség
felkészültsége és szelleme, amelv népünket bámu-

KORZOBAN
Ma és mindennap
a türelmetlenül várt magyar film, amely beszámol mindarról, ami a felejthetetlen erdélyi bevonulás kilenc napja alatt történt.

KELET FELÉ...
pénteken, szombaton, hétfőn, kedden és szerdán

mindennap d. e. 11-kor és d. u. fél
3-kor ifjúsági e-öadás
kizárólag iskolák részére, tanár urak felvezetése mellett.
latba ejtette, biztosíték arra, hogy mi többé nem
juthatunk abba a sorsba, amelyben voltunk.
A székely Himnusz szavaival fejezte be nagyhatású beszédét:
«Ne hagyd többé elves/ni soha Erdélyt, Isten!*
A lelkes ünnepléssel fogadott beszéd után az
elnök felfüggesztette az ülést. Szünet után az elnök bemutatta Pécs város feliratát egyetemének
fenntartása érdekében,
A napirenden szereplő egyetemi javaslat tárgyalására tért ezután áí a képviselőház. A javaslatot Szabó Gusztáv egyetemi tanár ismertette, majd Ilóman Bálint kultuszminiszter szólalt feL
_ Meghatott lélekkel terjesztem — mopcfotla
— a kolozsvári magyar királyi Ferenc Józseftudományegyetem újjászervezéséről és a Horthy
Miklós-tudományegyetem felállításáról szóló törvényjavaslatot a Ház'elé.
Szólott azokról a szempontokról, amelyekei
figyelembe kellett venni a javaslat kilolgozásánál. Rámutatott arra, hogy a románok Kolozsvárról történt kivonulásuk alkalmával
minden!
elvittek az egyetemről; csak a csuttasz falak maradtak ott. • •
— A szellemet nem tudták clrinni — kiáltották közbe, .
Gondolkozni kellett, hogyan lehel pótolni a károkat és a mulasztottakat. Megemlékezett az állam és a városok erőfeszítéséről, az újra felállított egyetem feladatairól, majd czl mondta:
— A törvényjavaslat 10. szakasza intézkedik
az egyetemi tanárok
kinevezéséről.
Bevallom,
hogyegyes tanszékeket nem tudunk betölteni, hacsak nem ugy, hogy a színvonal csökkenését idézzük elő. Egyes városok attól tartanak, hogy nz
átszervezés egyetemük megcsonkítását idézi elő.
Igen sok nyugati egyetemen nincsenek teljes karok. Az egyetemek minőségét nem a karok száma határozza meig. Megértem az érdekeltek aggodalmát, de a tudomány egységes fejlesztését foutcsabbiiak tartom, mint a helyi érdekek kielégítését.
. .
Kijelentette a miniszter, hogy a magyar tüdőre,ány végvára lesz a kolozsvári egyetem. Rámutatott arra, hogy az értelmiségi túltermelés meretei meglehetősen csökkentek. Szólott arról, hogy
egyes szakmákban, például az orvosi és a mérnöki karon kevesen vannak. A pályaválasztásnál
ne a pillanatnyi konjunktúrához igazodjék a fiatalság. Ha ma az orvos nem részesül annyi javadalmazásban, mint a vegyészmérnökök, ne gondolják, hogy ez igy lesz akkor is, amikorra elvégzik az egyetemet. A javaslatot sürgősen le kell
tárgyalni," mert az újjászervezés nehéz feiadat
ele állítja az illetékeseket. Végül
kijelentette,
hogy a kolozsvári egyetem az erdélyi szellem
szolgálatában áll és a javaslat elfogadását kérte. Elsőnek B a l o g h Artúr erdélyi képviselő, kolozsvári egyetemi tanár szólt hozzá a javaslathoz,
majd Matolesy Tamás az egyetem* orvosképzés
mai rendszerének hibáiról beszélt.
Somogyi
Ferenc a pécsi egyetem csorbitatiaJisága mellett
szállt sikra, V á s á r y István pedig a debreceni
egyetem teljességében való fenntartásának szükségességét hangoztatta.
A pompa, fény cs jókedv filmje!
Ragvogó szereposztás!
Mulatságos mese!

A TÁNCOSNŐ
VERA
ZOR1NA.
Ezenkívül a magyarul beszélő
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A zálogház
a Táros legföTedelmezöbb Tállálbozáso,
nem szobád meggondolatlanul elhóluovefu^lni
(2
Délmagyarország
munkatársától)
Hírt
.adtunk róla, hogy egy budapesti bankérdekeltaég meg ai,prja venni a várostól a zálogházat.
A bank megbízottjaként
Sinton György df.
zálogháztulajdönos jelent meg szerdán a polgármesternél és bejelentette, hogy*600.000 pengős ajánlatot kíván tenni a bankérdekeltség
nevébon a városi zálogház megvételére. Az
a j á n l a t még nem érkezett meg konkrét forrná,
ban a városhoz s így nincs módiinkban megállapítani, hogy mennyiben felel majd meg a
yáros terveinek. Nem valószínű azonban hogy
a várSs két kézzel kapjon az ajánlaton, hiszen
iz városi zálogház igen jól jövedelmező üzeme
Szegednek:
a számszerűleg kimutatható haszon nemCsak eléri, de meg is haladja azt az
Összeget, amely mindenképpen biztosítja
a

város 'és S zálogház egyensúlyát Nem kétséges tehát, Hogy a városnak alapos meggondolás tárgyává kell tennie minden olyan akciót,
amely a zálogház esetleges eladását-Célözza.
Nem valószínű ugyanis, hogy ha a városi zálogház nem lenne kifizető vállalkozás, akkor
akadna jelentkező,
aki 600.000 pengő vételár mellett még egyéb kötelezettségeket
is
vállalna- Az ajánlattevő bank minden bizonynyal meggyőződött arról, hogy Szeged zálogháza nem kis jövedelmet jelentő üzem, de erről
éppúgy meggyőződhetett njaga
a város
iS.
LapíT Lajos igazgató kitűnő vezetése alatt a
zálogház egyik legjobban jövedelmező iizeme
a városnak s így a jelen körülmények között
nem lenne helyes ettől az üzemtől alapos meggondolás nélkül megválni.

Testvérlátogatás

Torockó, Erdély lelke
(3 Déhnagyafország
munkatársától)
NemPsak a magyarság szivében, de az egész művelt
Világ előtt mélységes felháborodással találkoztak azok a hírek, amelyek Kolözsvárra érkeztek Torockóról. Ezek a hírek barbár kegyetlenségről heszéltck: Torockót, Erdély
gyöngyéi
vasgárdista román hordák
négy sarkán felgyújtották,
hogy ne is menekülhessen belőle
egyetlen lélek, egyetlen magyar . . . Szinte el
sem tudja h i n n i a kulturembcr, hogy ilyen
szörnyűség háborún kívülálló, „semleges" országban megtörténhessék s ennek a megdöbbentő hírnek nem is lehetne hitelt adni,
ha
riem tudnánk, bögy azok, akik az embertelenség égre kiáltó példáját elkövették, fékevesztett
í o m á n tömegek, amelyeknek nem parancsol
többé sem király, sem kormány . . i
Torockó ott lent, a bécsi döntés értelmében
Pomán uralom alatt maradt erdélyi rész peremem, J ó k a i „Egy az Isten"
"című regényének
tündérhazéja, m a is egy csodálatos, külön yllág. A Székelykő alján, a sziklák ölében pihent évszázadok óta, mint a mult egy darabja,
változatlanul és kiCserélhetetlenül, mint Erdély
lelke . . . Messze esik a forgalomtól és a v i l á g
minden zajától. S ebben az elszigeteltségben
híven megőrizte m i n d m á i g tiszta magyar jellegét, csodaszép népviseletét és fajának büszkeségét.
Torda és Nagyenyed a két legközelebbi város Torockóhoz, de ezektől is 30 kilométerre
és e két város útvezetö fővölgyeitöl félre, külön kis elzárt völgyecskében fekszik, mint
kagylóban a gyöngyszem. Tordával, amellyel
egész szellemi élete szorosabb
kapcsolatban
folyt le. régebben nehéz hegyiúton közlekedett.
[Völgyi útja csak az utolsó században nyílt meg
s ugyanott épült vasútja — a torda—topánfalvi vasút — csak 25 évvel ezelőtt Nagyenyed
felé, a vad Kőköz sziklaszakadékán át még
nehezebb volt megközelíteni. I l y elzárt Csipkerózsa-világban nem csoda, ha Torockó két-három százados, ősi szokásokat, vallásos vonásokat, és tündéri szépségű
népviseletet
őrzött
meg.

A z egykori bányaváros
Torocfó egykor bányaváros volt és sokáig
megtartotta ezt a jellegét. M a politikailag község ugyan, de a töroctói nép Tárosinak tartja
magát és műveltsége színvonalával Csakugyan
városi színvonalra magaslik. Tágas főtere,
rendezett utcái, csinos kőépületei mind városias benyomást keltenek; több egylete, könyvfára. van s bár az oláh uralom alatt nagyon lejMegényedett, mégis megtartotta központi jel-

legét s környezetében ma is olyan szerepe van,
mint valamely ókori kis államöcska vezérvárosánali. Pedig zúgó patakja mellett rég elhaltak az élet melódiái, elhallgattak az érCzúzó
malmok pörölyei, s a vaskohók sem füstölögnek többé . . . Csak az emeletnyi magas salakdombok mutatják, hogy itt valaha kínosan nehéz munkával
mily sokat tefemtett egy mafoknyi
nép
hihetetlenül nagy
kitartása és
akaratefeje.
Majdnem hét évszázadon
keresztül folyt
vasbányászat Torffokón- Talán m á f az ősi szláv
lakosság is kísérletezett vele. A magyar honfoglalás után a Székelykőn királyi v á r állott
s ennek várnépe lehetett Torockó első magyar
lakossága. A vasbányászatot V. István király
hozta he Erdélybe. V a g y ő, vagy valamelyik
főembere honosította meg Törockón a X I I I .
században a Stájerországból hozatott bányászokat, akik a vasbányászatot értették. Később, a
X V I . században igazságtalanul földesúri hatalom alá került az addig szabad bányavároska
S e hatalom alól Csak 1848-ban, az általános
felszabadulással került ki. Kétszer is megkísérelte erőszakkal lerázni a jármot s 1702-ben vértanukat adött e szabadságküzdelemnek. A hagyomány szerint a vértanuk emlékére festettek régebben vörösre a torockó! házak ablakkereteit. M a m á r kevés maradt meg a régi házakból 64 t i t k a volt az értékes, régi berendezés is.

A hires torockói népviselet
X városias méretű, négyszögű piac körül
Csino3 kőházak emelkednek. Köztük az unitáriusok egyszerű, tiszta temploma s a templom
mellett a régi iskolaépület Régi magyar városi iskola, később elemi iskola és algimnázium
virágzött ebben az épületben a trianoni ítélet
előtt M a a régi szép iskolának Csak szép híre
van meg. Épületében állami román iskola működik, bár tanulója nemigen akad . . . A torockói gyerekek a népes és kitűnő unitárius
felekezeti iskolába járnak, amely külön bérelt
épületbe szorult- Ebben az iskolában persze
magyar a tanítási nyelv . . .
Toro'ckőnak van egy ölyan kincse, amelyben még Erdélyben is egyedül áll: régi ünnepi
népviselete. Vasárnap és ünnepnaponként tündöklik, ragyog a váröska ettől a csodálatos
népviselettől. A ragyogást a női viseletnél szószeri,nt kell érteni Mert a női viseletük szépsége és pompája egyenesen leírhatatlan.
Beszél, dalol valamennyi ruhadarab . . . A kis.
leány és idős asszony elől egyformám szélesreszabott. hosszú kötényt és mellrevalót visel,

Csak az élénk, vagy komoIyab'E színekHed Vatf'
különbség. A serdülő és az eladó leányt igiS*
zően szép, világos ruhájának vállszegőjéről és
fejkendőjo kötéséről lehet megismerni s köténye viseléséről lehet tudni, hogy
szakadt-e
még, vagy m á r jegyes. A leányok lábán gtt
pompázik a keleti szabású, díszes, piros „szíves*
csizma" s a jegyes leányon a festői kispalást,
fején a tündöklő aranyos párta, tömérdekszí*
nű, de elbűvölő összhatást nyújtó szalagjaival.
Az ú j menyecske a férjhezmenéstől egy eszten*
deig bűbájus fátyolos-kendőt yisel s az asszO*
nyok szolid öltözete koruk szerint fokról-fokrai
kevésbbé színes, m í g a sötétkék, vagy a feketö
színhez elérkezik. Minden ruhadarabnak
szen*
tül őrzött hagyománya
van s a ruhák m a
éppúgy anyáról leányra szállnak, mint évszá*
zadokkal ezelőtt. Ennek a szokásnak és a torockói magyar nép hagyománytiszteletének
köszönhetjük ezt a festői, világszép népvise*
letet, amely mind a m a i napig megmaradt Tdu
rockon, úgy, mintha tündérek varázsolnák visz*
sza egy rég letűnt mesevilágból . . .
Ez az élet és viselet úgy virul Torockó^
mint a Székelykő egy-egy hozzáférhetetlen
szirtoldalán a tiszafa, vagy , egy-egy ritka
sziklavirág. J ó k a i valóban nem álmodhatötf
volna magának gyönyörűségesebb regényszínteret » . . És ezt a múltból érintetlenül meg*
maradt Csodás magyar virágot, Erdély lelkét
akarják elpusztítani a vasgárdista hordák. Dei
a felgyújtott erdélyi magyar városka lángjainál legalább meglátja az egész világ a román
uralom alatt maradt magyarok mártírleikének
erősségét, a magyar fajisághoz való tartozás
vértanúhalálra is képesítő eszméjének örökké*
valóságát, szentséget . . .
C-D

GYORSÍRÁST-GÉPÍRÁST
major e t s t horm itl. u. 3.
Kiképez gyorsirástanitóvá, államvizsga.
berendezés. — Telefon: 19-10.
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Ügyvédnek adta ki magát
a megrögzött szélhámos
(A Délmagyarország
munkatársától)
Fülöp.
Gyula 40 éves kötélgyártómester különböző
bűncselekményekért több évet töltött a külön*
böző fegyintézetekben. F ü l ö p csak nemrégiben
szabadult ki a börtönből és máris ujabb bűn*
cselekményt követett
el.
Szabadulása u t á n
Hódmezővásárhelyre tette át székhelyét, ahol
két nappal ezelőtt az egyik vendéglőben megismerkedett Húszát. Károly jómódú gazdálkodóval. F ü l ö p a gazdálkodó előtt ügyvédnek
adta ki magát. A gazdálkodó nyomban megkérte az „ügyvéd urat", hogy a hódmezővásár*
helyi járásbíróságnál lévő kisebb ügyét intézzfl
el. F ü l ö p hajlandóank mutatkozott az ügy el*
intézésére, azonban pénzzavarára hivatkozva,
„előleget" kért a gazdától. Huszár 38 pengőt
adott át az álügyvédnek, mire F ü l ö p eltávozott
a kocsinából.
Huszár KárUy másnap az egyik ügyvéd is*
merősétől érdeklődött ügyvédje felől. Kérdéseire azt a, választ kapta, hogy Hódmezővásáí*
helyen F ü l ö p nevű ügyvédet nem ismernek,
A' gazdálkodó ekkor rosszat sejtve, keresni kezd*
te Fülöpöt és az egyik vendéglőben meg is találta.
— Adja vissza a pénzemet, mert feljelen j
tem, — mondotta Fülöpnek a gazdálkodó.
— Nincs nálam pénz, de menjen el az íftf*
dámba ezzel a papírral és ott a kisasszonyom
majd kifizeti a 38 pengőjét, — válaszolta a szélhámos Huszárnak, majd átnyújtott neki egy
Cégjelzéses levélpapírt. Juhász elment a megjelölt helyre, ahol azonban kijelentették, hogy
nem ismernek Fülöp nevű ügyvédet. A gazdálkodó ekkor egyenesen a rendőrségre ment és
ösalás miatt feljelentést tett a kötélgyártómestei! ellen. A detektívek Fülöpöt az egyik kocsmában ittas állapotban meg is találták. A megrögzött szélhámost csütörtökön kísérték be A
szecedi ügyészség fogházába.

FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ

Lőrlncz professzor
az egyetem áthelyezésével kapcsolatos személyi változásokról
(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi egyetem elköltözésével kapcsolatos intézkedésekben c é g nem történt végleges döntés,
mert a professzorokkal folytatott tanácskozásokról csak most számol be S z i 1 y Kálmán dr. kultuszállamtitkár a minisztériumban. Amint a minisztériumi tárgyalások véget érnek, Szeged
azonnal értesítést kap a* elköltözés ügyében. Ez
az értesítés már nem késhet soká, mert alig félhónap múlva megnyílik a kolozsvári Ferenc Józscf-tudományegyetein. Hogy ki megy el és
ki
marad a professzorok közül Szegeden: az is olyan
kérdés, amely még nem mutat teljesen kialakult
képet. Beszámoltunk arról, hogy mi a várható
eredménye az itt megkezdett tanácskozásoknak a
távozás, illetve a maradás tekintetében. Erre vonatkozólag az a hir szivárgott ki a napokban,
hogy Szegedről csak Lőrincz Ferenc dr. profeszszor menne el Kolozsvárra. .Valószínű azonban,
hogy ez a hir sem fedi teljesen a valóságot, mert
ebiben a kérdésben a miniszter csak akkor dönt,
ha már megkapta a felhatalmazást A felhatalmazásnak azonban még nincs birtokában Ilóman
Bálint miniszter s igy a távozó, vagy ittmaradó
professzorokat illetően még bizonyos változások
következhetnek be. Beszélgettünk Lőrincz Ferenc
dr. professzorral a személyével kapcsolatos hírekről. Kérdésünkre, a professzor a következőket
mondotta:
— Még nincs végjeges elhatározás az ügyben,
ha azonban mennem kell majd Kolozsvárra, akkor ennek sokkal komolyabb okai vannak, mir.t
az, hogy a Zöldkeresztes Védőnőképző Intézet körül még nem fejeződtek be azok a munkák, amelyeket elkezdtünk. Tény, hogy még vannak kívánnivalók, amelyeket azonban hitem szerint a
város meg fog oldani.

—oO°—•

Félévi börtönre itélfflr,
meri hamisan vallott egy válóperben
(A Délmagyarország
munkatársától)
Érdekes hamistanuzási ügyet tárgyalt Csütörtökön
a törvényszék Bókaij-tn náesa. Hegedűs Lajos
kunszentmártoni gazdálkodó 1938. elején nősült
meg. A fiatal házasok azonban m á r házasságuk első napjaiban összekülönböztek, a férj álla ndóan szemrehányással illette feleségét, hogy
leánykori udvarlójával még mindig fönn tartj a a kapcsolatot Az asszony tiltakozott férje
vádja ellen, majd két héttel házasságkötésük
után visszaköltözött szüleihez. Hegedűs később
többízben kérte feleségét, hogy térjen vissza
hozzá, mert m á r megbocsátott neki. Hegedűsek
áldatlan Családi életéről többen tudtak, úgy,
hogy amikor Hegedűs válókeresetet adott be
felesége ellen, a törvényszék az ügyben számos
tanút hallgatott ki. A perben tanü volt Ecsédi
Antal 32 éves gazdálkodó is.
— 1938. márciusában egy alkalommal láttám, hogy Hegedűsné tanyájuk udvarán egy
idegen férfivel találkozott és igen bizalmasan
viselkedett vele szemben, — vallotta Ecsedi a
törvényszék előtt. Vallomására esküt tett. A
tárgyalás lefolytatása titán
megállapították,
högy az Ecsedi által jelzett napon és időben
Hegedűsné férjével együtt a szentesi vásárban
volt. Ecsedi ellen hamjstanuzás miatt eljárás
indult.
Ezt az ügyet tárgyalta csütörtökön a törvényszék IJókay-tanácsa. A vádlott tagadta a
terhére rótt bűncselekményt, jóhiszeműségével
védekezett. Azt adta elő, hogy a tanya üdvarán
randevúzó asszonyban Hegedűsnét ismerte fel.
A törvényszék a bizonyítás' lefolytatása u t á n
hathónapi
börtönbüntetésre ítélte a vádlottat.
Az ítélet ellen m i n d az ügyész, mind a védő
ífillebbezést Jelentett ba táblához.

HÍREK
— Klebelsberg-rekviem a fogadalmi templomban. Október 12-én, szombaton délelőtt Klebelsberg-rekviem lesz a fogadalmi templomban. Az
ünnepi gyászistentiszteleten a város hatósága,
valamint az egyetem és a különféle társadalmi
egyesületek kiküldöttei vesznek részt a yáros
hivatalos képviseletében.
— Világító jelzőoszlopok a szegedi utcákon. Uj
színekkel gazdagodnak a szegedi utcák! az útkereszteződéseknél újrendszerű világító útjelző és iránymutató transzparenseket szereltet
fel a város. Egyelőre 25 utcakereszteződésnél
állítják fel ezeket a kivilágított útjelző oszlopokat, amelyek minden
nagyobb
városban
élénkebbé, szebbé, világvárosiasabbá teszik az
Utcákat Az oszlopokon elhelyezett táblák az
első pillantásra megmondják, hogy hány ház
van az Utcában, hová vezet hová torkollik az
ú t melyek a közbeeső utcák és höl yannak az
illető utcában nevezetesebb középületek és intézmények. A feltűnő és mégis rendkívül ízléses iránymutató oszlopokat éjszakára kivilágítják. A művészi kivitelű transzparenseket a
„Kozmaport" hirdetési osztálya szerelteti fel
Szegeden. Az útjelző transzparensekre hirdetéseket felvesz a Kozmaport szegedi kirendeltsége: Somogyi-utca 22.
— Adományok az »Erdélyért«-akcióra, A Délmagyarország kiadóhivatalában csütörtökön Fejér Mór 10, Steincr Tibor 3, Tóth Jenő dr. 15,
özv. Glückstahl Lajosné 10, Kóhn Mórné 5 pengőt adományozott az »Erdélyért«-akcióra. Öszszes eddigi gyűjtésünk 755.01 pengő. — A Ferenc
József-tudományegyetem tanárai, tanszéki segédszemélyzete, tisztviselői és altisztjei az »ErdéIyért* segélyezési akcióra 2102.61 pengőt adományoztak Ilóman Bálintnó gyüjtőivén.
— Ismeretlen öregasszony halála a mentőautóban. Csütörtökön délelőtt nagy csoportosulás
támadt a Tisza Lajos-köruton. Délelőtt 9 óra tájban a városi gőzfürdő előtt egy 75—80 év kórüli
asszony hirtelen rosszul lett és összeesett. Az őrszemes rendőr értesitelte a mentőket, akik az
eszméletlen asszonyt a közkórházba vitték. Az
ismeretlen asszony azonban útközben meghalt. A
hirtelen halálról értesítették a rendőrséget, ahonnan rendőri bizottság szállott ki a közkórházba.
A halottnál a rendőri bizottság semmiféle irást
nem talált. Az asszony 150 centinéter magas,
kék, csikós szoknyát, szürkés blúzt, kék kötényt,
fekete fejkendőt és fekete félcipőt viselt. A rendőrorvos megállapította, hogy halálát agyvérzés
okozta. A haláleset ügyében a rendőrség orvosrendőri boncolást rendelt el. A rendőrség kéri
mindazokat, akik az elhalt asszonyról valamit
tudnak, jelentkezzenek a rendőrségen Domokos
Ferenc dr. rendőrfogalmazónál.
—oo»—
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Szombaton megkezdi működését
a szegedi konzervgyár

A
: J í A Meteorológiai IntCzet jelenti este
T\Z 1 U U l Q ó r a k o r # I d ő j ó s l a t : Mérsékelt
délnyugati szél. Éjjel és reggel sok helyen köd.
Nappal túlnyomóan derült idő. Nyugaton és északon esetleg átmeneti borulás. Az enyhe idő tovább
tart.

•••-'•gi , 'fi
— Tolvajt fogott a mezőőr. Makra János tápéi mezőőr néhány héttel ezelőtt észrevette,
a tápéi földekről nap-nap után lopják a kuimieát Lesbeállott és szerdán délután sikerült is a
tolvajt lefülelnie Paplógó János többszörösem
büntetett előéletű napszámos személyében. Amikor Paplógó észrevette a mezőőrt, futásnak eredt,
de a már a kukoricával telt zsákot elhajitoi ta.
Makra a menekülő után eredt és rövid üldözés
után sikerült is elfognia Paplógót. Makra az ellenszegülő tolvajt a járókelők
segítségével fékezte meg és bekísérte a községházára. Paplógót
csütörtökön átadták az ügyészségnek.
— ökörnyál és labdarózsa . . .
Ezüstőrs
ökörnyál úszik a levegőben . . . ösz van; helyesebben, vagy ha ugy jobban tetszik: népiesebben — vénasszonyok nyara. Az ökörnyál minden időjós szótárában emberemlékezet óta azt jelenti, hogy hosszú, derűs ő s i
lesz. A másik hosszú őszt, szép, meleg időt
Ígérő kis jós: a labdarózsa, amely
tavaszt
varázsol a kertekbe. A labdarózsa újra kivirágzott, halványzőldes virágszirmai boldogan
fordulnak a tavaszt igérő nap felé. Gyengéit
és harmatosak ezek a késői rózsaszirmok, de
mégis csak tavaszi virágok ebben a zord
1940-ik esztendő örök tavaszokra emlékeztet®
őszében . . .

A szépség titka
a. bőr természetének megfelelő arckrémben
rejlik. A z ötféle összetételben készülő (úgymint száraz, zsiros, félzsíros, tisztító, vagy
fényvédő je\zésü)TOLDl KBÉMBEN
mindenki
megtalálja azt a fontos kozmetikumot, amelyre
minden nő arcbőrének "nélkülözhetetlen szüksége van. Egy tégely -.60, 1.10, 1.50. VÉNUSZ
DROGÉRIA.
Mikszáth Kálmán-utea 5.

II mezőgazdaság! termelés
uniformizálása ellen beszéltek
az OMGE-ülésen
Budapest, október 10. Somssich László gróf
elnöklésével Csütörtökön délelőtt ülést tartott
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatóválasztmánya. Az elnök megemlékezett a®
erdélyi és keleti országrész egyrészének a visz*
szalérégdről. A választmány lelkesen ünnepelt®
a kőrmányzót és az erdélyi gazdákat. TolnayKnefély Ödön a gazdák érdekképviseleti rendszerének az egész vonalon való kiterjesztését
szorgalmazta. Mtítschcnbachcr dr. szerint országos érdek lenne s elsősorban gazdaérdek, h o g y
fontos gazdasági kérdésekről ne csak zárt ülésen, hanem nyilvánosan is tárgyalni lehessen*
Ezután P ü r g l y E m i l nyugalmazott földművelésügyi miniszter szólalt föl. Rámutatott arra,'
hogy folyton gazdasági átállításról beszélnek*
Sokkal célirányosabb lenne a termelés rentabilitásának a biztosítása. Hangoztatta, hogy n
tervgazdálkodások korszakában élünk, holott
mindenkinek tudnia kellene, hogy különösen {£
magyar mezőgazdasági
termelést nem lehet
uniformizálni;
mert ha a. termelésnek csak
egyes csőportjait ragadják ki és azokon próbálnak a tervgazdálkodás híveinek elgondoRLsa szerint változtatni, ez a többi csoport róvására esik. Helyesli a takarékosságot, de azzal,
hogy ezt a közületeknek is meg kell valósítani,
még pedig az egész yonalon.

(A Délmagyarország
munkatársától)
Hírt
adtunk róla annakidején, hogy az Első Kecskeméti Konzervgyár Rt. Szegeden fiókgyárat létesít. Ez a terv most már végleges formát öltött, a Kossuth Lajos-sugárút végén lévő konzervgyár ezen a héten, szombaton megkezdi
működését. A katasztrofálisan rossz gyümölcstermés miatt egyelőre nem gyütnlöBskouzerveket, hanem úgynevezett szárított zöldségféléket
gyárt. Főleg hagymával foglalkozik, ezt szárit
majd nagyobb mennyiségben, mert export tekintetében ennek van legnagyobb jelentősége.
A szárított hagyma mellett a szárított zöldségféléket is keresik nemcsak hazai, hanem kül- B
földi viszonylatban is. A szegedi kouzervgyár
petrezselymet, sárgarépát, zöldbabot, burgonyát, zellert és egyéb más főzelékfélét szárít
belföldi fogyasztásra és exportra- Ebben az
évben kizárólag ezzel foglalkozik m a j d a gyár.
Amennyiben jövőre nagyobb gyümölcstermés
ígérkezik, akkor áttér a
gyümölcskonzervek
j és más egyéb konzervkészítmények gyártásái ra, valaniint a szeszfözésre*
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FARKAS MIHÁLY és családja fájdalommal tudatják, hogy forrón szeretett
feleség, édesanya

Farkas

Mihüyné

1940 október 9-éu elhunyt Drága halottunk földi maradványait f. hó 12-én d.
u. 4 órakor az alsóvárosi temető kápolnájából helyezzük örök nyugalomra.

Belhfen Gábor Hör
a

( á r a u s o r s f ű l é b á r o az 30 filléres sorsjegijeh

Défmacyarország kiadóhivatalában kanhatók.

— A Nemzeti Munkuközpout hírei. A Nemzeti
Munkaközpont központjának
közbenjárására
a
dohány jövedéki központi igazgatóság a szegedi
dohánybeváltó hivatal
munkásai részére csaiádonkint kedvezményes áron tűzifát és szenet bocsájt rendelkezésre. Egy munkáscsalád 5 mázsa
fát és 3 mázsa szenet, vagy brikettet igényelhet,
t» tüzelő árát hetenkint vonják le fizetésükből. —
A sütőipari munkások a Nemzeti Munkaközpont
szegcdi szervezetének fölilkára vezetésével küldöttségileg fordullak
a polgármesterhez, nki'ől
egyes sütőmesterek által állandóan és a kisebb
pénzbüntetések
ellenére is
ismétlődő korábbi
munkakezdéssel
elkövetőit
miniszteri
rendelr*
megszegésének szigorúbb ellenőrzését és szigorúbb büntetését kérték. A panaszt a munkások
egyébként Írásban is átnyújtották a j^ágármesternek, aki Ígéretet tett a kivizsgálásra. — A Nemzeti Munkaközpont. szegedi szervezete a munkaközvetítést, amelyet
belügyminiszterileg jóváhagyott alapszabálya értelmében teljesít, folytatja.
A szervezet mindenkor figyelemmel van
arra,
hogy az általa közvetített munkások megbízható,
becsületes és jó munkaerő tagjaiból kerüljenek ki,
Ugyanakkor tehát felhívja mindazokat, akik bármilyen munkaerőt keresnek, forduljanak bizalommal a szervezet Csekonies-utca 1. szám alatti hivatalához délután 4 --8-ig. — A Nemzeti Munkaközpont szegedi szervezetének a közbenjárására
az elmúlt napokban 150 földmunkás nyert elhelyezést. A 150 föld- és kubikmunkás csütörtökön
utazott el Szegedről munkahelyére, ahol napi 5—
6 pengős keresethez jutnak. Vasárnap ujabb 20
főnyi csoport indul Püspökladányba, ahol a szcigedi munkásokat vasútépítésnél
foglalkoztatják
majd őket.
— Uj rendszer az iparigazolványok kiadásánál.
A z iparhatósághoz ú j miniszteri
rendelkezés
érkezeit, amelynek" értelmében új eljárás szcri.nl kell kiadni az ivarigazolványokat.
Eddig,
Hn valaki iparigazolványt kért, bemutatta eredeti okiratait, amelyet az iparhatóság megvizsgált és azoknak a l a p j á n döntölt az igazolvány kiadásának, vagv a kiadás megtagadásának ügyében.
Az ríj miniszteri rendelkezés
meghagyja Ugyan az igazolványkiadási
eljárást, a régi alapon, k i m o n d j a azonban azt, hogy
az&knak, akik ipnrigazolványt kérnek a jövőben; eredeli o k m á n y a i k minden
példányából
egy másolatot Is kell beinutatuiok- A másolatot az - iparhatóság tisztviselője összehasonlít j a
nz eredetivel és hitelesíti, tehát a másolatoknak nem kell hitelesítettnek lenniük". A z eredeti okiratokat a hitelesítés u t á n azonnal viszszaadják az iparigazolványt kérőknek, a hitelesített másolat pedig benn m a r a d az iparhatóság irattárában. A jövőben tehát az iparigatolványkérések ügyében ennek az eljárásnak
a l a p j á n szolgáltatják ki a kért jogosítványok a t . E z az eljárás természetesen igen n a g y
munkatöbbletet jelent az elintézendő m u n k á v a l
s m ú g y i s túlterhelt iparhatóságon. Célja
az,
hogy megkönnyítse a jlivőre vonatkozólag az
esetleges revíziós eljárásokat.

Párisi Nagy ttruház Rt.
Szeged (Csekonics és Kiss-iilca sarok
háztartasi
l'aplráru:
Havanna csomagoló papir 5 iv
Kalapcsomagoló fehér papir 20 iv
Allványpapir szincs 10 darab
Kék nyomású fülvédő 2 darab
Papírtálca 0-s 30 darab
Csipkés törlapapir 3 darab
Mignon kapszli l-es 120 darab
Barna fedelű beirókönyy ö darab
Fehér irópapir 15 iv
Fogalmi papir 22 iv
írógép papir 20 iv
Kockás, vagy vonalas papir 12 iv
Szegedi lap 5 darab
Virágos, vagy névnapi lap 10 darab
| Szállítólevél könvy
Számla könyv
Jegyzek könyv
Fehér, vagy barna csomagoló papir 1 iv
Szincs boritok 50 darab
Levélpapír 10 darab
Fapirszönyeg 100 cin széles 1 méter
Papirszőnycg lemosható 70 cm széles I m
Levélpapír 10 darab borítékkal együtt

O.l

-.21
—.24
—.21
—21
—.21
—.21
—.24
—.21
—.21
—.21
—.24
—.21
—.24
— 25
— 25
—.20
—,2ö
—.20
—'is
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— A természetes tFercnc JózseJ* keserűvíz
régóta kitűnően bevált házlszer 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!
— Jogerősen elítélték a vásárhelyi Kokrongyár tolvajait. Az cv elején nagyarányú lopások
történtek a hódmezővásárhelyi Kokron-kötszövőgyárban. A gyár orsózójából és kötődéjébőf kész
és feldolgozás alatt álló anyagok tűntek cl. A lopások annál inkább feltűnőek voltak, mert a
gyár munkásai állandó ellenőrzés alatt állottak.
Jclcntellck az ügyet a rendőrségnek, amely az
ügyben megkezdte a nyomozást. A nyomozás során megállapították, hogy a gyár több női alkalmazottja követte el a lopásokat. Az ellopott holmit részint maguk használták cl, részint pedig eladlák. A tolvajok Borsi Rozália, Kincses Rozália,
Rostás Ernőné, Polyák Mária, Illés Józsefné, Fodor Lajosné, Viz.i Istvánné, Kiss Sándorné és
Vetró Mária felett nemrégiben Ítélkezett a bódrrezővásárhelyi járásbíróság és lopás vétségéért
fejenkint 5—5 napi fogházbünlclésre Ítélte őket.
Ugyancsak ekkor kerültek orgazdaság miatl a
vádlottak padjára Béni Istvánné Hódi Erzsébet
és ifjú Béni Istvánné is, akiket a járásbiróság 2
—2 napi fogházbüntetéssel sújtott. A lopási ügy
fellebbezés folytán csütörtökön került a törvényszék Habermann-tanácsa elé. A törvényszék
a
járásbíróság Ítéletei jogerőre emelte.
— A körisbogár, meg az olló. Vannak szerkesztőségek, ahol a legfontosabb
működési
segédeszköz .nem a toll, vagy az írógép, hanem az olló. S bármilyen egyszerű is az olló
utján történő újságírás: nem mentes bizonyos
bonyodalmaktól. Ilyen mulatságos
bonyodalomba keveredett csütörtöki számában a Szegcdi Napló. Néhány nappal czelölt cikket irtunk arról, hogy egy gazda kőrisbogarat talált a tanyán, ami azt jelenti a régi néphit
szerint, hogy az idén nem lesz léi. Ezt a kis
cikket szórói-szóra
átvette egyik
vidéki
laptársunk. Ez a vidéki laptárs cscrepéldánykéot jár a Szegedi Napló szerkesztőségébe is.
A Szegedi Napló szerkesztőségének
pedig
láthatólag megtelszctt a kőisborgár-cikk, mert
az olló segítségével szórói-szóra beszerkesztette a lap csütörtöki számába. Módfelelt őr-"
vendve vettük tudomásul, hogy a hasábjainkon napokkal előbb megjelent cikkecskét helyi laptársunk is terjesztette. Szolgálatát köszönjük . . .
— Meglopta apját egy notórius tolvaj. Néhány nappal ezelőtt Tandari Vince betörés miaít
feljelentést tett a rendőrségen. Elmondotta, hogy
október 8-án ismeretlen tettes bohalolt Topolyasor 7. szám alalli lakásába. A szekrényben megtalálta 130 pengő készpénzét, amelyet azután ellopott. A megindult nyomozás kidcrilclte, hogy a
betörést Tandari János, a sértett fia kövcllc cl.
Tandari János lopásért és betörésért már
több
évet löllöü börtönben és szabadulása után lopásokból tartolta fenn magát. Október S-án elment
apjának Topolya-sori házához, a kapun a szegre
akasztott kulccsal behatolt a lakásba cs ellopla
apjának összegyűjtött pénzét. A megrögzött bűnözőt még csütörtökön átadták az ügyészségnek.
Volt felesége bántalmazásáért elitéltek egy
nyouidászsegédet. G a á l Tamás makói nyomdászsegéd rossz viszonyban élt a feleségével. Egy
évvel ezelőtt törvényesen el is váltak egymástól.
A bíróság havonta 10 pengő tartásdijat itőit meg
az asszonynak. Gaál eleinte pontosan is fizette a
tartásdijat, utóbb azonban már egyáltalán nem
adott volt feleségének pénzt. Az asszony emiatt
közös isucrőscik elölt többször panaszkodott elvált férjére. Az asszony szavai Gaál fülébe jutottak, mire a nyomdászsegéd felkereste elvált
feleségét cs kérte, várjon, nicrl mihelyt lesz pénze. fizetni fog. Az asszony kijelentene, hogy nem
vár, hanem pert indít. A nyomdászseged erre először sértő szavakkal illetlo volt feleségét, majd
többször megütötte. A verekedők közé futott 11
éves leányuk is. a feldühödött
nyomdászseged
leányát is megülölte. Gaál ellen tettleges becsületsértés miatt indult meg az eljárás. Az ügyet
nemrégiben tárgyalta a makói járásbíróság és
Gaált 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Az ügy fellebbezés folytán a szegedi törvényszék llabcrniamt fellebbviteli tanácsa elé került. A törvényszék a csütörtökön íreglartoll tárgyaláson helybenhagyta a járásbíróság Ítéletét.

Húzás október 12-én.

BEKÜLDÖTT HÍREK
A Társadalmi Egyesületek Szövetségének fel*
hívása tagjaihoz. A TESz országos elnöke, Uzdóczy-Zadravecz István püspök vasárnap délelőtt
11 órakor az alsóvárosi kultúrházban az alsóvá*
rosi Credo és Actio Catholica rendezésében elő*
adást tart, előadás után pedig a társadalmi cgy&*
süietck vezetőivel negbeszélést folytat.
Felkéri!
ennélfogva a kerületi elnökség a szegedi kerti*
letbe tömörült egyesületeket, hogy az előadásod
cgycsületileg vegyenek részt és a részvételt leg*
később szombaton reggel 8—12 óra között az al*
sóvárosi plébánián jelentsék bc, hogy megfelelő
elhelyezésről a rendezőség gondoskodhasson. Aa
ünnepi gyülcs előtt püspöki szentmise lesz, amelyen való részvétel is bejelentendő.
A Tömörkény Kör Dugonics-emlékünnepe.
K
Tömörkény Irodalmi Kör október 20-án, a város*
háza közgyűlési termében dclutáD 5 órai kezdet*
tel tartja meg Dugonics András születésének
200-ik évfordulója
alkalmából
Dugonics-emlék*
ünnepségét. Lugosi Döme dr. elnök »Szeged és
Dugonics* címmel ismerteti mindazokat a vonat*
kozásokat, amelyek Dugonics Andrást Szegedbea
fiizlék. Tiborcz Lajos dr. a Tömörkény Irodalmi
Kör tagja, piarista tanár: »Dugonies írói értéke*
lése* cimmcl tartja meg felolvasását s részletéé
tanulmányban ismerteti Dugonicsnak a
magyar
népi irolalom és a magyar nyelv fejlődése terén
szerzeit érdemeit. Fekcténé Korénv Livia, a Tömörkény Irodalmi Kör tagja előadja Csokonai
Vitéz Mihály: »Dugonics oszlopa* cimü költemé*
nyét. Némedy Gyula dr. verseiből olvas fel.

Varga Mihály
Szeged,

K e n d e r k i k é s z i t ő , kötélárug y á r é« mechanikai h á l ó gyár
Aradi-utca 4.

TŐZSDE
Budapesti crféktőzsdezárlat.
Az
értéktőzsde
gyenge irányzattal nyitóit és nz üzletidő első telében tovább folytatódolt a tegnapi árlemorzsolódás, az árukínálat azonban mérsékeltebb volt
és egy-egy kivételtől eltekintve, az árcsökkené*
sek sem voltak jelentékenyek. Később a vételt
kedv megjavult és ennek következtében az árvesz*
teségek cgyrészc a legtöbb papírnál
megtérült,
csak a Bauxit, Kőszén, Urikányi és Gumi részvényeknél voltak mindvégig
érvényben a napi
legalacsonyabb árfolyamok.
A zárlali irányzat
gyengébb volt. Zárlali árfolyamok: Magyar Nein*
zeti Bank 1S2.—, Kőszén 33Ö.—, Ganz 115, Egy&*
süli Izzó és Szegedi kenderfonógyár — — .
Zürichi dcvizazárlat Páris 9.95, London 16 43,
Ncwyork 431.50, Milánó 21.77 fél, Berlin 172.75,
Szófia 5.35, Belgrád 10.—, Athén 3—. Bukarest
2.25.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. 'Angol
font —.—, belga frank —.—, dán korona —.—, dí*
nár 7.(10—7.90. dollár 345.00—350.00, francia franki
—.—, hollandi forint — — cscb-szlovák
korona
1145—11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. 11.45-11.80 (20 K-nál nagyobb
címletek kivételével), kanadai dollár 250—300. len
3.20—3.40, leva 3.30-3.60, lira 17.40—17.90 (csald
10 lirás bankjegyek és érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég korona — — , svéd ko*
rona —.—, svéd korona 71.70—82.70, svájci frank
79.50-80.50.
Budapesti termény tőzsde/,árlat.
A terménytőzsdén a gabonanemüek közül csak a sörárpábait
volt üzlet. Az árak változatlanok.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése,
Buza 78 kg-os 23.40, rozs 71 kg-os 19.10, zab 41!
kg-os 21.50. árpa: sörárpa kiváló 26.35, 1. 25.35,
sörárpa 21.35, 68 kg-os ipari 22.70, takarmányárpa
65—66 I: g-os 20.70.
Csikágói tcrménytőzsdczárlat. Buza
tartolt
Decemberre 82.75—hétnyolcad, májusra 81 öt7T.7.I -britnyolnyolcad—háromnegyed, júliusra
cad. Tengeri tartott. Decemberre 58.75, májusra
59.5, juliusra 59 ötnyolcad. Rozs tartott. Dcccii'berre 44.75, májusra 48, juliusra 48.5.

Hosszunapi istentisztelet a zsinagógákban
október 11-én délután 5 órakor, október 12-én
szombaton reggel a régi templomban fél 8, az
újtemplomban 8 órakor. Az istentisztelet vége
5 óra 10 perckor.

FILM

Páratlan kedvezmény a Déímagyarország olvasóinak

Ke!ei felé . . .

ISTVÁN KIRÁLY SZALLODA

(74 Korzó Mozi
bemutatójaj
X 'dicsőséges erdélyi bevonulás történelmi
epizódjai elevenednek meg azön a nagyszabású
film-kavalkádon, amely a m. kir. honvéd Fővezérség filmalosztélya közreműködésével készült minden magyar szívet-lelket melengető
örömére . . < X Korzó Mozi zsúfolásig megtelt
nézőtér előtt mutatta be csütörtökön a „Kelet
felé"-filmét, ezt a minden kockájában hálaadó
magyar imádságból és örömkönnyekből összefűzött történelmet, a közelmúlt dicsőségesen
szép napjainak felejthetetlen élményeik Valóban élményt jelent ez a film azoknak, akik
„szereplői" voltak s átélték, de azoknak is, akik
csak a filmszalagon szemlélhetik a felszabadult erdélyi Városok falvak magyaf lakosságának tomboló örömét, boldog lelkesedését.
A film rövid visszapillantással kezdődik,
történelmi montázst ad arról, hogyan indult
cl a magyar feltámadás, hogyan született meg
a müncheni, majd az első bécsi döntés, hogyan
tért Vissza a Felvidék és a Kárpátalja Magyarország újraéledő testébe. Azután soron következnek a másödik bécsi döntést megelőző napok, a turnuseverini tárgyalások s végül, helyesebben — végre elindulhatnak a honvédség
Fsapatai — Kelet felé . . . Mámoros lelkesedés,
íVirágeső, testvéri csókok és ölelések özöne fogadja menetelő Csapatainkat a 22 évi rabság
irtán felszabadult erdélyi földön s elénk tűnnek a csodálatosan szép erdélyi tájak, büszke
fenyvesek őrtálló serege, lágy völgyek édes
békéje, kemény sziklák égremagasló tömege
S elénk tűnnek az erdélyi testvérek, ahogy
(zokogva Csókolgatják a százszorszent magyar
lobogót, ahogy kitörő örömrivalgással fogadj á k Magyaforíoág Legfőbb Hadurát és boldog
várakozással készítik a diadalkapííkat a dicsőséges magyar hadsereg fogadtatására.
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egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű
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SZINHÁZÉSMÍJVÉSZET
Hóman
kultuszminiszter
és a magyar színházi világ vezető egyéniségei
a szegedi Városi Színház
megnyitóeiőadásán
Babay József, a „ H a r a n g s z ó " frófa beszól d a r a b j á r ó l , m u n k á j á r ó l
a szegedi b e m u t a t ó r ó l

(A Délmagyarország munkatársától) Jelentette a Déímagyarország, hogy Kardoss Géza színigazgató Babay Józsefnek, a meseszavu irónak
és Buday Dénesnek a szivhezszóló dallamok
szerzőjének uj darabjával nyitja meg a szegedi
Városi Színház idei szezonját. A nagy érdeklődéssel várt- szezonnyitásról és a bemutatásra kerülő darabról alkalmunk volt beszélgetni Babuy
Józseffel, aki a következőket mondotta ínunüatársunknak:
— Nemrégiben leutaztam Hódmezővásárhelyre Buday Dénes barátommal együtt, hogy meglátogassam Kardoss Géza társulatát. Régen volt
ennyi örömön.'. Szegeden bemutatásra kerülő darabom a társulat legújabb erői már próbálták.
Mqg/lepjet ugy engem, mint a zeneszerzőt, Buday Dénest a társulat énekesszinészeinek felkészültsége. Tihanyi Vilmos a főrendező, aki Budapesten
A közönség együtt lelkesedett az előadáso- annyi daljátékot vitt sikerre, igy többek kőzött
don a film valamennyi szereplőjével, minden a hirtelen elhunyt nagyváradi poéta, Emőd Tamás Mézeskalács cimü daljátékát is, éjjel-nappal
alkalommal lelkes tapssal köszöntötte Horthy
Miklóst, Magyarország kormányzóját és őszin- dolgozik, hogy szerény müvem sikert arasson
Szegeden. Bizony, nagy anyagi áldozatokkal jár
'te szeretetmegnyilvánulásaiból kijutott a haennek a darabnak a bemutatása. De Kardoss Gérisnyás székely ifjaknak, a magyarrnhás, szépza nem >spórol«. Megmutatta nekem a díszletterséges leányoknak, a honvédség
valamennyi
veket, mondhatom, gyönyörűek.
alakulatának, de különösen az ejtőernyős csa— A magam részéről boldogan vettem tudopatoknak . . .
. - . - másul annakidején, hogy Kardoss Géza a HaHogy a szegedi érdekességről se felejtkez- ranghalló János, vagy tán más cimen: Harangszó cimü mesejátékommal akar bemutatkozni
t ü n k el. a kolozsvári ünnepség alkalmával néSzegeden, mint önálló, városi igazgató. Szeged
Ihány pillanatra premier-planban feltűnik Barszínházi kultúrája, — ezt nagyon jól tudjuk Peskók György dr. egyetemi rektor és Báló József
ten —, mély és nagyigényű. Ne legyen dicsekídr. prorektor arca . . »
vés, én is, Buday Dénes is »egész szivünket* tet, A „Kelet felé" ha lehet', még szebb", még
tük a darabba. Reméljük, nein fogunk csalódni s
lelkesítőbb „Észak felé" című elődjénél és örök- reméljük ezt kölcsönösen.
(re felejthetetlen élménye marad annak, aki
— A darab alapmeséje az, hogy valahol a mi
áldott földünkön építenek a magyarok egy tempvégignézi.
lomot. Minden van ebben a faludombra épült kistemplomban, csupán harang nincs, összehordják
hát a magyarok minden kis pénzüket, értéküket
Szeged — Kiskunhalas — Kalocsa
s öntetnek egy harangot. Csengő-bongó a hang19.30 9.21 érk. Kalocsa
inü. 6.0" 13.15
ja. Csodákat művel. Csak azt nem tudják még:
16.38 7.35
Kiskunhalas
7-50 18.00
| 8.32
Kiskunmajsa
I
1709 meddig haiiatszik el a hangja? Elküldik hát Haranghalló Jánost, ezt a mesélőlelkü, különös,
17.09
|
Árpádközpont
6.51
|
verselő legényt, hallgassa ki, vájjon hány falu
,18 25 9.50 érk. Szeged, Széchenyi tér ind. 6.05 15.50
határáig hallani a harang bim-bammolását. Elf.
SZEGED — B A J A
indul János. Várják vissza izgalommal. Eltelik
7.40 15.30 Ind. Szeged, Széchenyi t. érk. 8.45 "lf.45
egy félesztendő nem jön . . . Esztendő. Nem jön.
8,18 16.09
Alsóközpont'
,8*08 * 1>»!Q9
Két esztendő, — hir se hallik róla. Már-már el]9|0"
Mélykút
"»,
I—
18.03
siratják. Végre megérkezik. Körülbojongta
az
9.50 18.26
Felsőszentiván
5.40 17.37
10.30 , 19.00 ér. Eaja,
egész világot, mert a magyar falu harangját hal' Nemzeü szánó
_ _ind.
_ _ _ _5.05
_ _ _ _17.00
____
lani lehet magyar szívvel mindenütt a világon!
— Haranghalló Jánosnak természetesen renÉrtesítés.*
geteg >kalandja< van. Eljut az Óperenciás tenger
,
_ 'Értesítiük
partjára is. Nos, e harangszókisérés a darab mea t. Utazóközönségét,"hogy előre
séje, a nép lelki tükrén keresztül.
Jem Tátott technikai nehézségek miatt autóbuszvonalain— örülök, hogy a szegedi premier, amely tudkon f. hó 25-éveI kezdődőiig forgalomkorlátozásokat
tommal október 19-én lesz, ünnepe kiván lenni
Vagyunk, kénytelenek életbeléptetni. í
Szeged új sziniéletének. Természetesen leutazom
A közlekedő járatok ' túlzsúfoltságának elferúlése céljából felkérjük a t Utazóközönséget, hogy
Buday Dénessel együtt, aki dirigálni fogja a zetiak a legszükségesebb esetben utazzék.
nekart ezen a szivvel várt estén.
Szegedet érintő forgalomkorlátozások a kővetkezők t "
Megemlítjük Babay
Józsefnek, hogy tud1005. Budapest-Csongrád-Szeged. A forgalom szünetei.
tunkkal sokat dolgozik és a szegedi premieren
<190. Kalocsa-Kiskunhalas-Szeged. A 2. 3, sz. járatok
kivül más bemutatókra is készül.
nem közlekednek.
|198. Baja-Szeged. A 4. sz. járat nem közlekedik. A 7.
Ezidén, helyesebben so? idei szezonba a a
sz. járat csak Tataháza-Baja között közlekedik.
szegedi lesz az első premieren. A második, a
A 2. sz. járat Bajitól, közlekedik.. (Bajáról induJ
Három szegény szabólegény, benutatója, amely*
5.05 kor.)
nek zenéjét ugyancsak Budav Dénes komponálta,
Budapest, 1940^ augusztus hő 23-én.
februárban lesz a Nemzeti Színházban.
-az^uzietrezetősé*

MÁVAUT MENETREND

UTCA

•igazgatóságával: sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogv olvasóink 20 százalékos ketJl
vezmónnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folytívk, központi
fűtés,' telefon. • lift stb.).-.berendezett 'ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos kedvezmény
gazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Déímagyarország kiadóhivatal fw diimentesea
b««A3t.olvasói rendelkezésére..

és

— Sokat dolgozom? Bizony, hála Isten sokat.
Most készült el a Rózsafabot cimü
regényem
filmváltozata, amelynek főszerepeit SzGeczky Zita és Timár József játsszák. Egyenesen Szegedről
utazom vissza Budapestre ennek az új filmemnek a premierjére. De mondom, legnagyobb szeretettel mégiscsak a szegedi estét várom.
— Tudtommal Hóman Bálint kultuszminiszter
űr, a Kamara vezetősége, több budapesti színigazgató és sok kollégám jön Szegedre a bemutatóra. Rajtuk kivül a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatósága is. Isten segítségével Haranghalló János Szegedről indul el, hogy a magyar
harangszó örökkön tiszta bugását
végigvigye
minden tájakon, ahol csak magyarok laknak.
tea—t)

A színházi iroda hírei
A szegedi színtársulat sikere Szolnokon. A
szegedi színtársulat, amint ismeretes, jelenleg
Szolnokon játszik. A kitűnő műsor és a színészek
preciz játéka estéről-estére nagy sikert arat A
lelkes közönség nap mint nap megtölti a színház
nézőterét és hálás tapsokkal fejezi ki elismerését
az együttesnek. Szerdán Kiss Ferenc vendégjátékára zsúfolásig megtelt a színház és az ünnepi
díszelőadás bruttó bevételének tiz százalékát az
igazgatóság a kormányzóné »Erdélyért«-akciójára ajánlotta feL A szolnoki vendégjáték alatt a
próbatermekben már nagyban folynak az előkészületek a szegedi megnyitóelőadásra, amelyre
valószínűleg már a jövő hét végén sor kerül. A
bérletjegyzések még folynak a színházi irodában,
de niár eddig is igen sokan kötötték le eddigi
bérleteiket, sőt nagyszámban jelentkeznek Grónal titkárnál az uj bérlők is, hogy az újra állandó jellegű szegedi Városi Színház bemutató előadásait végigélvezhessék. Az uj szezonban töbh
eredetei bemutatóra is sor kerül — legtöbbjük
befutott, neves szerzők uj darabja —, amelyek
mindegyike kiemelkedő eseménynek Ígérkezik,
mert a bemutatóelőadásokon a budapesti szinháíi
világ minden számottevő tényezője megjelenik.

KÖZGAZDASAG
)( A szappankészletek bejelentése. A hivataios
lap rendeletet közöl a szappankészletek bejelentéséről és a szappan forgalmának szabályozásáról. A szappan előállításával és forgalombahozásával foglalkozó iparosok és kereskedők kötelesek a birtokukban levő minden keszletet bejelenteni, a rendelet megjelenése előtti iizletzáiás
adatainak megfelelően. Az iparosok kötelesek
bejelenteni, hogy 1938 oldóber 1-től 1939 szeptember 30-ig, illetve a következő esztendő alatt
mennyi szappant állítottak elő, a kereskedők pedig, hogy az emiitett időszakokban mennyi szappant honnan szereztek be? Az ulóbbi adatokat a
fehérnemű- és vegytisztitóüzemek, kórházak és
állami gyermekmenhelyek is kötelesek bejelenteni. Külön kell részletezni a mosó- és pipereszappant. A bejelentést a minta szerint két példányban október 18-ig kell beadni a Külkereskedelmi Hivatalnál Budapest (Széchenyi-rakpart (3.).

Szeget/
mérkőzés

fc gyei elővéte len

AH-SBTC
a Déimagyarországnái

SPORT
Szegedi Egyetemi Viv© és A t l é t i k a i K l u b
lesz a K E A C u j neve?
Fúziós tárgyalások a KEAC és az SzVE k ö z ö t t
(A Dclmagj arország munkatársától) Szegcdi
aportkörökben már régen beszélnek arról az ak•ióról, amelynek az lenne a célja, hogy a Szegedi
Vivó Egylet egyesüljön a KEAC vivószakosztiilyávai. Eddig csak szóbeszéd volt ez a nagyjelentőségű ügy, ma azonban már konkrétum, legalább is abban az értelemben, hogy a kérdés felett megindultak a tárgyalások az érdekeltek köaött.
Az ügyben beszéltünk Armentano Lajos drWl, a KEAC főtitkárával, aki a következőket
mondta:
— Tárgyalások indultak meg a KEAC és az
i z Y S E között az egyesülésre. Ebben a pillanatban még nincs a dolog elintézve, annyit azonban már közölhetek, ha a megegyezés létrejön,
az egyetemi klub neve is megváltozik. Egyébként
is szükséges lesz a szegedi egyetem sportkulb-

jának, a KEAC-nak a nevét megváltoztatni, miután erre a kolozsváriak tartanak igényt, joggal.
— Tekintettel arra. hogy az uj szegcdi egyetemi klubban nagy súlyt helyezünk a vivócsapatra,
valószínűleg az egyesület nevében is benne lesz
a vívással való foglalkozásunk. Szerény véleményem szerint a legalkalmasabb neve az új egyetemi klubnak Szegedi Egyetemi Vivó és Atlétikai
Klub lenne.

kaphatók

X Egy évre eltitottak egy játékost A DLASa
fegyelmi egyesbirája tegnap tárgyalta a vasár*
napi mérkőzéseken kiállított futballisták ügyét,
A legsúlyosabb büntetést Bartha (KTK)
kapta,
akit a Fclsőváros-clleni meccsen zárt ki a játék*
vezető a küzdelemből. Bartha egy évig nem sze*
repelhel nyilvános mérkőzésen.
"X Mérkőzések új határideje. A Dél—Észak
válogatott mérkőzés miatt elmaradt I. osztályú
mérkőzések új terminusait most állapította meg
az alszövctség intéző-egyesbirája.
Eszerint A
KEAC I I — U T C találkozót november 17-én. az
SzTK—Postás és az SzMAV—SzAK I I I . mérkőzést november 27-én rendezik meg.
X Spilfea László átvette ügykörét az alszö*
vétségben. Spilka László, a DLASz pénztárosa,
aki hosszabb ideig távol volt, hazaérkezett és átvette a DLASz-ban viselt tisztségének itézését.

LPROHIRDETESEJ
Bejárónőt félnapi mun«
kára
kannamosáshoí
felveszünk. Tejüzem —«
A radi u. 5.

Végeredményben ezekről a kérdésekről, fejezte be nyilatkozatát Armentano Lajos dr., korai
beszelni, dc a jelek szerint rövidesen megoldást
nyer a kérdés. .Minden attól függ, hogy sikerül-e
a megegyezést létrehozni az SzYSE*vcl. A KEAC
neve akkor is meg fog változni, ha a fúziós tárgyalások nem vezetnek eredményre.

Elegánsan bútorozott —
szoba ellátással is kiadó. Boldogasszony sugárut 13.

A neguedik helyezett SBTC és a tizenegyedik Szeged
találkozása a vasárnapi mérkőzésen

E l e g á n s a n
bútorozott
s z o b a
különbejáratu fiirdőszo
bahasználattal jutányos
áron kiadó. Kiss utca
1. sz TT. emeleten. Párisi nagyáruház fölött.

(A Délmagj-irország munkatársától)
Annak
lellenérc, hogy az SBTC a tabella negyedik, a
Szegi 1 pedig pillanatnyilag a tizennegyedik helyét foglalja cl, riválisnak számit a két együttes.
'Az SBTC nem érhezheti magát >páhotyban« a tizenegyedik helyet elfoglaló piros-fehérekkel szemben. Mindössze két pont.; választja el a szegedieket a salgótarjániaktól, tehát, hogy megelőzzék
őket, nem szükséges más, csak — győzelem. —
A gólaránya ugyanis a szegedi csapatnak jobb
kéttizeddel s ha győz, még inkább javul az arány.
Már csak ezek miatt az okok miatt érdeklődésre
tarthat számot a szegediek és a salgótarjániak
vasárnapi találkozója. Függetlenül a többi eredménytől, a két csapat pozícióváltozása, a pirosfehérek győzelme eseten megtörténik. Ez nem
azt jelenti, hogy ha a salgótarjániak kikapnak tizenegyedikek lesznek, hiszen a helyezés szempontjából föltétlenül figyelemmel kell lenni a többi eredményre is.
Csütörtökön délután tartotta utolsó edzését a
Szeged az SBTC elleni készülődése során. A Vasutas-stadion salakpályáján a piros-kékekkej játszott a piros-fehér együttes és 5:0 (3:0) arányban
nyert. A gólokat Nagy (2), Lukács (2), Kalmár
lőttek. A Vasutas kapusa csatárt játszott. Mind
fi két csapol tartalékos volt. Az edzőmeccs megfelelt a kívánalmaknak.

meglepetések és mi szeretnénk egy ilyen meglepetésről beszámolni . 5 •
Hivatalosan móg egyik szegedi csapatot sem
állították össze, értesülésünk szerint azonban valószínű, hogy a Vasutas ebben az összetételben
veszi fel a küzdelmet: Papp—Székely, Sajtos I.
—Tóth, Baloghy, Varga—Sebők, Borbély I,, Pcli,
Borbély II., Kecskés.
Abban a nem várt esetben, ha a középiskolás
Borücly II, nem kapna eltávozást, úgy Kecskés
lesz a balösszekötő és Sajtos II. a balszélső, —
mondotta Bakos Béla inlóző.
A KEAC várható összetételéről
Armentanó
Lajos dr., az egyetemisták főtitkára tájékoztatta a Dclmagyarországot.
_ Dósai—Antal, Tóth III. dr.—Tatai, Maróti,
Molnár—Solt, Pcrényi, Kolozsi, Lakat, Tóth II.
dr. összetételű csapat a valószinü, — mondotta a
főtitkár. Ila Antal mégsem játszhatna,
akkor
Tóth II. dr. visszamegy hátvédnek és Kirinyi
lesz a balszélső.
—o()o—
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LAKÁSÜGYNÖKSÉGI
IRODA megnyílt Dugonics tér 11 sz. T. 25-47.
Lakások, lakrészek, bu
torozott szobák, szives
bejelentését, bérbeadás
céljából kérjük
99
Elegáns utcai alkovos
két szoba fürdőszobával kiadó. Belvárosban
5 jeligére.
2 szobás összkomfortos nvodern lakás november 1-érc kiadó olcsó lakbér Deák
Ferenc utca 22 II. 1.
Kiadó alkovos lakás —
Cserzi M. utca 8.

Érettségizett, némi irt*
dai gyakorlattal
ren*
dclkcző kisasszonyt ke*
ros nagyvállalat szege*
di fiókja. Ajánlatokat:
Szorgalmas megbízható
jeligére a kiadóba.

flDffI-V€T€l'
.Tóforgalirú étkezde
adó. Gróf Apponyi
utca 18.

el*
AL

Olcsóbb lett nálam a!
KENYÉR
egysége lisztből
ké*
szült kenyér kg 36 fillér.
FORGÓ-sülőde,
Pásztor-utca 33
18t

goiflmrtift
Elvesztettem tárcámat
iratokkal. Megtalálóját
kérem adja le jutalom
ellenében a kiadóhiva*
talba Dr. B. J. jeligére
Elveszett f. hó 8-án d.
u. 5 órakor női arany
karóra, arany karperec
cel. Horthy M. u. Horváth Mihály utca, —• a
korzó első szakaszáig
vezető úton. Becsületes
megtaláló
jutalomban
részesül, ha behozza tu
lajdonosának Horthy M
n ' 11 földszint 3.

•iliSá
Egy fiatal kézimunkás
szabóseged
felvétetik,
Budapest, október 10. Az Üllői-úti p á l y á n
i Felsötisznpart 8 szám
lejátszott nemzeti bajnoki labdarugó mérkőzésen 5000 néző előtt, L a d á n y i bíráskodása mel*
lett a Ferencváros Csak ncliezcu tudott döntetlent kiharcolni
jólvédckcző
ellenfelével
A Szeged AK—SBTC és az előjáték jegyeit előbosszú jártassággal biró magyar, német, anvételi kedvezménnyel szombat este 7 óráig áruszemben.
gol, francia exportlevelező,
magyar—német
Sít iu a Délmagyarország jegyirodája.
—oqo—
gyorsíró, gépíró,
ELHELYEZKEDÉST
KERES, esetleg más szakmában is. Zsidónak
_oqo_
nem tekinthető. Ajánlatokat »Szerény» jeligére a lap kiadóhivatalába kér.
A Vasutas és a K E A C
(A Délmagyarország munkatársától) Hosszú
idő után, vasárnap ismét atlétikai verseny lesz
vasárnapi
összeállítása
Szegeden, mégpedig olyan küzdelem, amely minSzerkesztésért és kiadásért felelt
denkit érdekel, hiszen a legszebb, a legérdeke(A Délmagyarország
munkatársától)
Eheti
Berey Géza
sebb számok kerülnek eldöntésre. A MASz dcLi
cikkeinkben hangot adtunk
annak
a
véleméfőszerkesztő.
kerülete vasárnap rendezi meg ugyanis a váltónyünknek, hogy vasárnap mind a két szegedi NB.
a Délmagyarország tlirlap- és Nvomdavállalal R t
bajnokságokat cs a hosszútávü csapatversenyt,
li. osztályú csapatnak nehéz dolga lesz, hiszen
ügyvezető-igazgatója.
tehát a legérdekesebb atlétikai számokat. A szeidegenben veszik föl a küzdelmet elismerten jó
—«Oo—
niorok bajnoki küzdelmére Szegeden, az Sz'I'Kcsapatok ellen. Az a körülmény, hogy a Vasutas
Szerkesztőség:
Szeged,
Aradi-utca 8. — Éjszakai
pályán kerül sor délelőtt 10 órakor. Itt rendezik
az első helyen áll, föltétlenül
kötelezettségeket
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal;
meg a 4x100, a 4x400, a 4x1500 méteres váltófuvon maga alán, mégis bizonyos aggodalommal
Szeged, Aradi-utca 6. — Telefon (szerkesztőség
tást és az 5000 méteres csapatbajnoki versenyt.
nézünk a pécsi mérkőzés ele. Remélni lehel, bogy
kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Gyulán az ifjúságiak a 4x100, a 4x400, a 4x1000
borúlátásokra rácáfol a Vasutas, de hogy ezt
Kiadótulajdonos:
méteres stafétafutásban cs a 3000 méteres csamegtehesse, feltétlenül
jobban
kei!
játszania,
Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R t
patbajnokságban mérik össze erejüket.
mint a győriek ellen. A Vasutasnál i." nehezebb
A szegedi versenyen a stafétahajnokságok sor(folga lesz a KEAC-uak, hiszen a Vasassal k< 11
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY
Kórtorgógépén
sa a jelek szerint a KEAC és az SzTK között dől
játszania Budapesten a Bcke-utcábun. A papírSzeged, Kálvárta-ntca 14., telefon: 10-81
el, a csapatbajnokság azonban a Vasutas győforma semmiesrtre sem az egyetemisták győzelzi Imél hozhatta.
f*ct ígéri. a futballban azonban sürün vannak
Felelős üzemvezető: Ahtai.a utvín.

K R T — F e r e n c v á r o s 4:4 (2:1)

Paprikaszakmában

Vasárnap: Kerületi váltóbafnohsdgoh Szegeden cs Gpuian

«

