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n boldog zsákmány

KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
emlékeivel, melyet a szabadságért vívtak híven annak a drága földnek hagyományaihoz,
mely a szabadság bölcsője és oltalma Volt évszázadok viharaiban is. S amit magukkal hoztak haza s amit felajánlanak nekünk nehéz

XVI. évfioluam 234. szám
harcok boldog zsákmányaként, azön osztoSkodjűnk most jólélekkel és
atyafiságosan.
mert a szabadság halhatatlan szerelmét és tántoríthatatlan szolgálatát hozták haza véres
útjuk apokaliptikus látomásai közül.

(B. G) 'Azokban, a napokban, amelyekben
a magyar törvényhozásnak az erdélyi magyarság képviselőivel kiegészüléséről döntöttek az
alkotmányos élet tényezői, vékony, szürke füzet került a szerkesztőség asztalára, Vékotíy,'
szürke füzet. de a nyomdai jelzése, — boldog
öröm! — immár Nagyváradot ujjongja a magyar szemek elé. talán első termékeként a felszabadult magyar sajtónak."
A kis könyvet
Hegedűs Nándor, a ,. Nagyvárad" című politikai napilap főszerkesztője bocsátotta útjára,
az a férfi, akit. mint az Erdélyi Országos Magyar Párt nagyváradi alelnökét, a bihari magyarság háromszor választott meg országgyű- Ünnepélyesen fogadták Hansen tábornokot — Az ongol kOvet rövilési képviselővé a bukaresti parlamentbe.
desen elhagyta Dnkorestet
Azt. aki e sorokat írja, viszontagságos élete elvezette a román parlamentbe is, ahol parlamenti
tudósítóként kellett végeznie munkáját. E sorok
írója, mint ..testis vitae" tehet tanúságot azökról a harcokról, melyeket ott kellett megvívnia a magyar nemzeti kisebbség parlamenti
Berlin, október 12. A Német Távirati Iroda je- megkezdett újjáépítésében mint oktató és kiképző
képviseletének. Ennek a küzdelemnek történelenti: A Románia iránt Bécsben vállalt kezesség- csapatok fognak szolgálni Feladatuk keresztülvitét biztosan meg fogja még örökíteni hivatott
toll. — az emlékezés felidézi azokat a jelenete- gel kapcsolatosan a birodalmi kormány Románia tele után visszatérnek Németországba.
kívánságának megfelelve, német katonai küldöttA Németországgal baráti viszonyban levfl kor.
ket melyek ott viharzottak el a felszólaló maséget küldött a tanalakulatokon kivül Romániába mányokat, amelyeket a német véderőküldöttség kigyar képviselők körül. — Mennyi vérgőzös
és egyidejűleg német vadászkötelékeket rendelt a küldése Romániában politikai tekintetben érdekel,
gyűlölködés, mennyi korbácsoló türelmetlenromán olajmezők védelmének kiegészítésére.
hetné, a birodalmi kormány erről tájékoztatta.
ség némított volna el minden szót ami a magyarság védelmében hangzott el, uszító induA német véderő alakulatok a román hadsereg- (MTI)
latok hogy csaptak rá mindenre, ami magyar
nek Antonesco tábornok román államvezető által
volt s hogy akarták terrorba fojtani azokat a
szavakat amelyek a magyarság sérelmeinek
megszüntetését vagy esak enyhítését sürgették
reménytelen bittel s egv megvadult kor megfertőzött szellemével viaskodva, mennyi hűséggel s a léleknek milyen kiapadhatatlan bátorsága val szálltak szembe a rombolás erőivel. Hősi
Bukarest, október 12. Szombaton délután a ro- | a bizottságnak első csoportja Hansen tábornok
parancsnoksága alatt szombaton Bukarestbe érkeülők voltak ezek és hősi tettek, de bősök voltak
mán kormány a következő közleményt adta ki:
azok is. akik bemerészkedtek a bukaresti képAz előző kormány Németország támogatását zett. Ugyancsak szombaton délelőtt megérkezett a
viselőház szónok-ketrecébe, hogy felemeljék
kérte a román hadseregnek az nj háborus módsze- kiképzöesapatok első csoportja is. A hadseregpaegv porbasujtott nép szavát és bitét. Ki hitte
rek szerint való kiképzésére és korszerű hadi- rancsnoksággal együtt vezérkari tisztek is érkezakkor, a szorongattatások mélységeiben gyötanyaggal való ellátására. Antonescu tábornok jó- tek. Lélután 5 órakor megérkezett a német légügyi
rődve. hogv az idők teljessége még életükben
nak találta és magáévá tette ezt a gondolatot Né- bizottság, amelyet a repülőtéren román tisztek, a
elkövetkezik s hogy szinte szavuk és hősi harmetország jóakaratáról és barátságáról bizonysá- bukaresti követ, az olasz és német légügyi attasé
cuk nyomán, az igazság hajnala fogja bíborra
got téve, ezt a felhivást elfogadta és elhatározta, fogadott.
festeni győzelmi zászlójukat.
hogy katonai bizottságot küld Romániába. Ennek

A német tanhadosztály
parancsnoksága bevonaltDiikarestbe
Finnország orosz Kívánságra leszereli az Aalanűszlgelehef

\ román hormánn Mvota'os tefentésc
o nemei csopaioü Devonulásáról

Hegedűs Nándor nagyszerű könyve nemcsak azért történeti dokumentum, mert egy
igaz magyar hősi küzdelmét vetíti elénk, hanem azért is. mert felszólalásait a bukaresti
Bukarest, október 12. X Nemzetközig Sajtó- ben Antonescu 'tábornok nevében szívélyesen
képviselőház naplója nyomán ismerteti s ebből
üdvözölte román földön a német parancsnoklehet csak látni a gyűlölködésnek azt az or- Tudósító ielenti: Szombaton délben megérkeztet
Bukarestbe a német tan-hadosztály szállásesiságot.
_.
„.
giáját _ami viharokon pergőtfiz közbeszólásönáló parancsnoksága.
Dicsérte a német hadsereg kiváló tnlaidonkon. sőt közbebeszédeken keresztül akarta leságait. amelyeket a Fömán nép Csodálj es
A város szélén felevő Mogöscaía-pályudvatörni a magyar kisebbségekért harcba küldött
nagyraértékei, majd leszögezte hogy Fomrnut
ron a román polgári és katonai hatóságok1 neerveit s megcáfolhatatlan igazságú dokumenbizalom teljesen várja a további eaviiffműkövében Horia Sima helyettes miniszterelnök, a
tumait. Ha valaki e k ö n w lapjait összeveti a
vasgárda vezére, Stufdza
külügyminiszter. dést. Hiszi és tudja, hogy az Ujabb német-romagyar parlament naplóival, melyek román
véglegesek és széttéohetelleVantazi tábornok
hadügyi
államtitkár, és mán kavcolatok
nemzetiségű képviselők beszédeit tartalmazzák,
nek lesznek.
.TaanitiU tábornok, vezérkari főnök várták, a
#
ha valaki azt a szívósan kegyetlen és véresen
Hansen tábornok a maga és lisztjei nevében
német katönákat.
gonosz barCot. amit a bukaresti politika azért
köszönetet mondott az üdvözlésért.
folytatott, hogy az erdélyi magyarság ne jutA pályaudvart n'émel és román zásziókk'ö
— A német hadsereg — mondotta Hansen
hasson képviselethez, összeméri a magyar tör- díszítették fel. A román hadsereg díszszázadtábornok — eleget tett Antonesen tábornok,
vényhozásnak azzal az elhatározásával amid;i! képviseltette m a g á t
állnmvezető kívánságának, amely _ arra irável mar inost megnvitolta kapuit a
román I
A német tan-hadosztály száHásesrnálő panvnlt hogy oktassa ki a román hadsereget a'
nemzetiségű képviselők előtt, ha arra gondol
rancsnokságának különvonata pontban déli 12 hábörú lo-miabb tapasztalataira.
hogy amíg az ú j határokon túl gyilkolják, a
órakor
futott
he
a
Mogöscaia-pályandvarra.
A
— A Eiihrer engem bízott meg ennek a Válmagyarságot, mi itt azon fáradozunk, hogv a
visszakerülő románság — választás nélkül is, kivezényelt román díszszázad tisztelgett. Első- lalásával — fejezte he a német parancsnok
nek a német különítmény parancsnoka. Ttan- szavait. — "Biztosítom önt. tábornok úr. hogy
megfelelő törvényhozási képviselethez jussen lovassági táböTnok szállt ki a vonatbólúgy én. mint a parancsnokságom alatt álló
son. akkor feleslegessé válik minden vita antan-csapatok
a. legőszintébben igyekezni tanunk,
Hansen
lovassági
tábornok
törzskara
kísénak a kultnrfölénynek szédítő méreteiről, meteljesíteni ezt a feladnnkat. TJgv hisszük, hogv
retében a fogadtatására megjelent előkelősélyet a magyarság reprezentál, de feleslegessé
ezzel szolgáljuk lo<r-ír>hhan a román hadsereggekkel egvütt a pályaudvar
előcsarnokába
válik annak bizonyítása is. hogy melyik nép
ment és itt Joanitiu tábornok, román vezérkari gel való együttműködés üg.vét. és országaink
hivatott vezetésre és államalkotásra, a Kárpáfőnök német nyelven beszédet mondott, amely- javát".
tok bércei között.
Ma talán már Csak történeti jelentősége Van
annak a harcnak, aminek" történetét ez a sziir,ke kis k ö n w inkább ábrázolja mint elmondja,
de ami ebből tanulságként siivít, ki s mafad I
London október 12. A Német Távirati Iroaz ügyvivőnek adja át. A knve'-íg több ma9
meg örökre, az a legközelebbi faladatunkat jeda jelenti: Hivatalosan jelentik, hogy az angol
tagja, valamint az angol újságírók és az anlöli ki s ad számára jogcímet és igazolást. A
kormány megbízásából az angol nanirkövet
gol kolónia egv része állítólag közvetlenül elbukaresti parlamenti harcok első szakasza száutazás előtt áll vagy az országot már részben
múnkra véget ért, — a má="dik fejezetet m á r értesítette a. román miniszterelnököt, hogv a
és "Románia, között válságos
el is hagyta.
azok fogják meghurcolni, akik — szerencsétle- viszony Anniin
nek, —. most életükért reszkethetnek az ősi rö- állapotba jutott. Az angol nagykövetség a. fonA
követnek
Antonescu tábornokkal
vátá
tos okmányok megsemmisítésére adott Utasígökön- Az a küzdelem, amelynek nagyszerű
utolsó megbeszélése vem járt
eredménnyel.
tást.
dokumentuma Hegedűs Nándor könyve, immár
Hír szerint Sir Hanténak Antonesen tábornok
tradícióvá vált az utódok számára — az útBukarest, ökt'óber 12. A Német Távirati Troegy kérésére válaszniva be kotlett ismernie,
törők végre itthon vannak s gazdagíthatják da jelenti: Politikai körök szerint Sir Hoare
bogy Antonesen fóbo-nok helyében ő is ugyanSst az országot annak a héroszi küzdelemnek angol követ elutazásra készül és az ügyeket
ezt a politikát követné

\ nfrne* csopaloft parancsnohságánah fogadtatása

Elutazás elöli a Pnftaresli angol Köve*

*
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rákul feltolni magunkat, hálátlan (eladat Tolna,
amire nincs is szükségünk, azért egyedül az narad fenn számunkra, hogy nagyon alázatos, hogy
ne mondjam, könyörgő kérésünkkel forduljunk a
két szomszédos ország kormányához, rendezzék
békés uton a közöttük fennforgó vitás kérdéseket,
hogy ezzel is mielőbb szűnjék a kálvária, amelyet
a kiutasítottak elszenvedni kénytelenek. Ezek a
kiutasítottak ártatlan emberek innen is, túlról is.
— Meg kellene szünniök a rémhírterjesztéseknek is, mert ezek sem alkalmasak arra, hogy békés hangulatot teremtsenek a két nemzet fiaiban.
Mert például engem meggyilkoltak és élek, amint
ezt láthatja, letartóztattak hír szerint és házamat
is lerombolták, ami szintén nem igaz, mint, szemmel is látható. Egy helybeli román ügyvédről azt

állították", hogy két magyar kollégája meggyilkol
ta és a tanukat is megnevezték, akik vallottak, hogyan történt a gyilkosság, holott az illető ügyvéd
abban az időben nem is volt Kolozsvárott.
Dlzolom

a fenőelyhofalmah

o román

Iránt

uayften

Budapest, október 12. A Magyar Távirati
Iröda m á r közölte, hogy a magyar-román vita
a bécsi döntőbírókat ismét foglalkoztatja. 'A1
magyar kormány a két baráti
nagyhatalom
iránt táplált bizalmának
szembeszökő
Jelét
akarva adni, intézkedett,
hogy a magyarság
sérelmei egyelőre ne tár agait assanak a sajtóban.

London szombati bombázása
London, október 12. A Reuter-iroda jelenti!
A légügyi és belbiztonságügyi minisztérium hivatalosan közli szombaton köra délután!
Bombarakománnyal
ellátott
ellenséges
vadászok szombaton
reggel
gyújtóbombákat
dobtak nagy magasságból London több pontjára. Néhány bomba esett Kent. és Sussexgrófságokra is.
Berlin, október 12. X Német Távirati Iroda
jelenti:
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DombaesO üasfin^sra, a londoni Cityre
és a pályaudvarodra
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álig hagyták el szombaton dél tájban
London
égő. füstfelhőktől
feketéllő háztengerét,
ntáris
új harci kötelékek
indultak
el
hullámokban. hogy folytassák megsemmisítő
támadásaikat London ellen.
!
Megint üvöltöttek Londonban a vészsipolc.
a háború kezdete óta immár 205-ször. A német
zuhanó bombázógépek elé az egész város feletti
tűz- és füsttengerböl kiálló
gázmüveit, szétrombolt dokkok és hajógyárberendezések romhalmazainak képe tárult.
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METEOR
Villamossági ás Csiilárgyár egyedárusíiásánál. Kárász-u. 11. Telefon 33—76

DiKalanol bemutatta
regi r m ó W

becseréli

Kelemen Márton
Kelemen utca I I szám
K e d v e z ő részlelflzetés

Kapható r é s z l e t f i z e t é s r e is.

Deutsch nibert

kff. rádió és villamossági vállalatánál
Kárász-u. 7.
Telefon: 18-71.

Tlafzleaann Ügyvéd nyilatkozata
a magyar-román viszony megjavításáról
Kolozsvár, oklób'er 12. Hória Sima, a román
Vasgárda vezérének szerda esti rádióbeszédével
kapcsolatban a MTI munkatársa beszélgetést folytatott H a t z 1 c g a n u Emil egyetemi tanárral,
aki több ízben volt miniszter is. Hatzjeganu dr. a
kővetkezőket jelentette ki:
— Hogv mi történik Romániában, arról nekünk közvetlen tudomásunk nincs. Amit tudunk,
azt a magyar lapokból tudjuk. Éppen erre való
tekintettek és mert a két szomszédos országot
jérintű kisebbségi vonatkozású kérdésekben bi-

Berlin, október 12. A Német Távirati Iroda jelenti: Ujabb részletek váltak ismeretessé a London és környéke, valamint az angol déli partok városai ellen intézet szombati német bombatámadásokról.
Néhány gyors harci repülőgép nagy sulyu bombákat odobott le nagy eredménnyel London-Bridge
melletti fontos katonai berendezésekre. Nagy magasságban észrevétlenül német kötelékek ujabb
hulláma közeledelt Hastingshez és itt vakmerő
zuhanással a várost több helyen elárasztották
dott a gázmű és a város déli részében megsemmisültek a vasútállomás berendezései, szétrombolódolt a gázrnü és a város déli részében mebsenimfsiilt egy csoport háztömb, nagyon jnegrnngálödfciU
a kikötőberendezések.
A német gépek egy másik csoportjának sikerül! egy jó! leplezett csapattábőrt bombázni. Több
Spitfire-gépraj erős védelmének ellenére a Themzc torkolatánál fontog vasúti csomópontot bombáztak. Világosan lehetett látni, hogv a lecsapódások pontosan a vasúti síneket érték. A sorozatos bombázások' által felszakított vonalak és öszszezuzott teherkocsik a rombolás képét mutatták.
A londoni City ellen intézett szombati eredményes támadással kapcsolatban a Nérret Távira'i
Iroda pótlólag még azt jelenti, hogy a Waterloonálvaudvart több telitalálat érte és a Viktó«->« —A.

E l s ő r e n d ű munkák készítése

Sfárnltos

és javítása

lyaudvartól északra, valamint a Westminster mád
negyedeiben további bonibalccsapódásokat figyeltek meg. Az eredményesen bombázott csapattábor
a Dunkens melletti csapattáborbely volt.

SzovfeMínn m e g e a u e r l s
oz Aalánd-szigeteh l e s z r r e z s i r e
Moszkva, október 12. A Szovjet Távirali Iroda
jelenti: Szovjeforoszotszág és Finnország között
október 11-én az Aaland-szlgetckr® vouetkoró*®
megállapodást irtuk 8 ló.
Finnország kötelezi magát, bogy leszereli az
Aalaml-szigctek katonai erejét, a szigeteket nem
erősiti meg,és nem bocsátja más országok f-gwe.
res erejének rendelkezésére.
Szovjcforoszország jogot nyer arra, bogy az
Aaland-szigeteken konzulátust állítson Tel, amelynek az illetékessége a szokásos konzuli ténykedéseken kívül kiterjed ama kötelezettségek telje-itésének ellenőrzésérc, amelyeket a jelen szerződés
az Aaland-szlgetek katonai leszerelése és meg
nem erősítése tárevában az első szakaszban előir.
A negyedik szakasz szerint a szerződés közvetlenül az aláírás után lép életbe és azt ulólagosnn
ratifikálni kell. Az okiratok kicserélése liz napon
belül Helsinkiben történik meg.

Szedres)

Szent Miliálv u. 1

-nél ^ é s z P^nózott
Fodor u. sarok
„u bútorok raktáron Telefon: 15—56

Nem szabad áthárítani a fogyasztókra
a munkabéremelés terhét
flz árkormánybizfos külön rendeletben Intézkedik a szükséges ármódosításokról
Budapest, október 12. A hivatalos lap vasárnapi száma közli a kormány rendeletét a munkabérek szabályozása tárgyában az iparb«n, kereskedelemben, valamint a bányászatban és kohászatban foglalkoztatott iparossegédekre, kereskedőscgedekre, munkásokra, napszámosokra, BZoIgákra,
tanoncokra, szakmunkásokra, clőmunkásokra, stb.
vonatkozóan.
Az iparban, bányászatban és kereskedelemben
foglalkoztatott munkások munkabérét október 7töl kezdődő érvénnyel a kormány 7 százalékkal
felemelte. A munkabéremeléssel kapcsolatban felmerült az a kérdés, vájjon a munkabértöbbletet
szabad-e hárítani és ezen a címen emelni az árakat. A MTI munkatársa ezért kérdést intézett a
munkabértöbblet áthárításáról K a c s ó h Bál'nt
dr. államtitkárhoz, az árellenőrzés országos kormánybiztosához. aki a következő nyilatkozatot
tette:
— Az érvényben levő törvényes intézkedések
értelmében előzetes engedély nélkül cgvik árucikk
árát sem szabad emelni. *A' mnnknbértöbblet áthárítására előzetes és általános en*redé1vf nem adtam és nem is szándékozom adni. Ennek következtében az árakat m"nkabéreme!és elmén emelni r>em
szabad. Aki engedélv nélkül emeli az árakat, ""kár
a felmerült munkahértöbblet rímén fs. íirtii11éoé«t
követeié* szigorn büntetés veszélvének teszi ki
martt. Mindenkinek a' figyelmét felhívom ezért arra. ho<ev az érvényesen piegíSllaoitntt árait engedélv nélkül ne emelje. A munkabé.remelés miatt
szükségessé váló ármódositá-okról. a munkabértöbblet átháritá-ának módjáról, az engedélyek

megszerzésére kérelmek előterjesztésének lebonyolításáról külön intézkedem és ezekről a kérdésekről az érdekelteket kellő időben tájékoztatom.
w^mm^mm^mmmmmm^^mmmmtm^mmm^mmmmm

ű nullás liszt u] keverési
aránya és burgonya kötelező
Használata a kenyérsütésnél
Budapest, október 12. 'Az Ország kenyérellátásának biztosítása érdekében a kormány ren*
•leletet adott ki, amely szerint a malmok ezentúl búzából legfeljebb 30 százalék nüUásliszlet
és búzadarát állíthatnak
elő.
Ugyanezt a eélt szolgálja a földművelésügyi
miniszter ú j rendelete is a burgonya kötelező
keverése tárgyában. Október 21tői kezdve 100
kg. liszt után számítva az egységes büzakekenyérhez 25 kg, a barna kenyérhez 15 kp. a
rozskenyérhez 10 kg. a fehér süteményhez 5 le ff
zúzott burgonyát
kell felhasználni.
A rozsos
buzakenyér készítésénél a felhasznált
hűza*
liszt 25 százalék, a rozsliszthez tíz százalék!
burgonyát kell keverni. 100 kg zúzott burgonya 25 kg. burgouyaliszttel, illetve, bwconyapahellyel helyettesíthető.
A két rendelet uemcsac az ország kenyér*
ellátásának biztosítását szolgálja, hanem a kitűnő burgonyatermés gazdaságos felhasználó'
sót is.

Ktebelsberg-gyászmise
a fogadalmi templomban

Iskolacipők

I város koszorúja az egyetemépitö
miniszter sirján
C2L Délmagyarofszág
munkatársától)
Ünnepi gyászmise színhelye volt szombaton délelőtt a fogadalmi templom, amelynek kriptájában alussza örök álmát Szeged nagy pártfogója: Klebelsberg K u n ó gróf. a magyar közoktatásügy egykori, számunkra felejthetetlen
vezetője. Nyolc esztendeje annak, hogy a Dómtér nagy álmodója megtért pihenni annak a
városnak székesegyházába, amelyet életében
egész szívével s alkotó energiájának minden
idegszálával szeretett. Halálának évfordulója
alkalmából reggel 9 órai kezdettel Verner Dezső, a belvárosi
plébánia
adminisztrátora
gyászmisét mondott a székesegyházban. A
gyászmisén Szeged városa részéről megjelent:
Pálfy József dr. polgármester, vitéz
Szabá
Géza. dr.
Kemenessy Tibor dr. és
Pálfy
György dr. tanácsnok, az egyetem részéj-őí
Bartók György dr- rektor vezetésével a dékánok és prodékának jelentek meg. a rendőrséget
Buócz Béla dr. főkapitányhelyettes képviselte,
a tisztiküldöttséget pedig Prsibiszlawsky Ferenc ezredes vezette.
A gyászmise közönségének egy részét isköíás gyermekek képezték,
de á g y lett volna
szép, ha valamennyi iskola tanulói küldöttséget alakítanak s ezek a kis küldöttségek teljesen megtöltötték volna a székesegvház padsorait". hiszen Klebelsberg K u n é gróf érettük,
az iskolásgyermekekért, a magyar kultúra fejlődésének jövendő ígéreteiért tett legtöbbet
A kitűnő székesegyházi 'énekkar Csornák
Elemér karnagy vezénylete mellett Filke Dmoll rekviemjét és Király Péter Liberáját adta
elő. Az orgonakíséretet Antos K á l m á n művészi játéka szolgáltatta.
X rekviem ntán a fiatóságok képviselői,
valamint az egyetem tanácsa levonultak
a
kriptába Klebelsberg K n n ó gróf nyugvóhelyéheZ. X várös nevében Pálfy József dr. polgármester Helyezte el az öröklángok fényében
Úszó koporsó előtt Szeged város közönségének
babérkoszorúját amelyet a következő felirat
'díszített?
. JA városi JtalŐpoféHxm is segítő, nemes
\pártfogójának: Szeged város közönsége
VŐrös dáliákkal ékes, gyönyörű knsZEffnt
Helyezett el a Ferenc József-tudományegyetem
írek túra is a sírhely előtt ezzel a felirattal:
JNagy jótevőnknek." Fehér szekfűk halovány
Jllatát árasztó, nagy Csokrot hozott az iskpkisgyermekek nevében az ötezfedik, néviskola és
(elhelyezte hálája babérkoszorúját
a koporsó
lelőtt a Klebelsbéfg-telep lákóssdga is.
. Megható volt az a jelenet, amikor JAz Isteni Megváltó leányai"-arás. nevezett szerzetesrend söpfoni anyazárdájának idős főnöknője:
BonaventUra anya tette le fehér virágcsokrát
(a sírfülke előtt s Klementina nővér, a szegedi
klinikai apácák főnöknője társaságában könyUyes szemmel imádkozott még akkor is. amikor a sírbolt már régen elcsöndesedett s a
gyászünnepség valamennyi résztvevője eltávozott. A soproni zárdafőnöknő nyolc év óta
Ininden esztendőben elzarándokol Szegedre
"ezen a napon, hogy elsuttoghassa nz elkofó
miniszter sírja előtt: „Nagy
,lt ~
nekünk . • ."

—©Oo-

nagy választékban

8000 hold földel

(A Délmagyarország munkatársától)
Jelentettük: a város a gázgyári kölcsön visszafizetésének ügyében elhatározta, hogy a bérföldeknek egy részét eladja s ebből fedezi a kölcsön
összegét. A földeladásra vonatkozólag nemrég
hirdetményt tett közzé a polgármester, ebben
felszólította a bérlőket, hogy aki közülök örök
áron kívánja megvásárolni a bérletét, az tegyeD elfogadható ajánlatot a városnakAz
ajánlattevés határideje október 15-én jár le.
Eleinte Csak szórványosan jelentkeztek a városi bérföldek gazdái a napokban azonban tömegesen adták be ajánlatukat a gazdasági ügyosztálynál. Eddig több mint 300 bérlő jelentkezett. számítanak azonban arra, hogy — régi
népszokás szerint ^— az utolsó napon még nagyobb tömegben jelennek" meg a gazdák aján-

keddig

Asszony az (Mimen
Izgalmas párisi kaland,
főszereplők: ER1CH V. STROHEIM és a csodaszép
ANNIÉ DUCAUX
3, 5,7,9.
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a

másfélmit*

latuk megtételére. Közel nyolcezer hold földe1
kell eladnia a városnak, hogy a szüksége?
másfélmillió pengő összegyűljön: egy hold
föld ára ugyanis minőség szerint 800—4000 nengő között váltakozik. Ez a földmennyiség nem
jelent nagyobb veszteséget a város hetve- -zeij
holdjában, úgy, hogy a Soeyer-kölesön fedezetekéut kezelt városi földek tekintetében alig
csökken számottevő mértékben a kölcsön fedezete. Az eladási akció egyébként vonatkozik (1
sőt az Újszegeden lévő háztelkekre is
úgy,
telepeken — Somogyi-telep. Fodor-telep stb. —.
hogy aki ezeken a. helyeken mea akarja venni
örökáron a házhelyet és a telket, az ís benyújthatja ajánlatát a városhoz. Az ajánlatok
megvizsgálása ntán a várös rövidesen dönt a
földeládás ügyében.

Gőzfürdőbe járt az idei nyáron Szeged
fürdőközönsége
A

hideg nyár jó

forgalmat

eredményezett

(A Délmagyarofszág
munkatársától)
Az
idei hűvös nyár és a trand késői megnyitása
észrevehető javulást eredményezett a várösi
gőzfürdő forgalmában. Az állandóan hideg
nyári napokon csak a legbátrabb fürdővendégek jelentek meg a tiszai klubházakban, vagy
a város partfürdőjén: azok, akik valóban fürdeni akartak, a városi gőzfürdőt keresték fel
azokon a napokon, amikor nyitva volt. A rössz
időre való tekintettel a fürdő később zárt és
hamarabb nyitott, úgy. hogy tekintélyes for;
galmi gyarapodást mutat ki az idei gőzfürdői
statisztika. Arra természetesen nem lehet gondolni, bogy a strand veszteségét a gőzfürdő
emelkedett forgalmával regresszálni lehet, az
azonban tény. hogy igen jelentős bevételi

a várost

gőzfürdőben

többlet jelentkezett a gőzfürdőben az idei Hideg fürdőszezönban.
Nagy része van ebben!
annak is, hogy vitéz Irányi László igazgató
mindent megtett, hogy legalább a gőzfürdőben
kárpótolja úgy a közönséget, mint a városi'
büdzsét a strandi veszteségekért: különféle beruházásokkal korszerűbbé és kényelmesebbé
varázsolta a városnak ezt a „nyári szórakozási
köziizemét". Ugy a gőzfürdőre
mint pedig a
jövő évi strandéletre vonatkozólag máris nagyarányú terveket dolgoznak ki. hogy -mikás«m
lehet majd azt biztosítani, hogy az idei ,fürdőkatasztrófa" még rossz idő esetén se ismétlődhessék meg. Fontos ez különösen most. amikör Szeged megkapta a fürdővárosi címet é í
jellegek

Zsirrazzia és élelmiszerrazzia lesz
a szegedi üzletekben
Rajtaütésszerűén vizsgálják meg a megállapított á r a k betartását
és a „dugott forgalom** megszüntetését

KORZOBAH

Mától

U T C A

kell eladni a városnakt
hogy kifizethesse
Hós g á z g y á r i kölcsönt

(A Délmagyafország
munkatársától)
Beszámoltunk arról, hogy az árkormánybíztosság rendelkezése alapján Szegeden is megállapították a húsneműek, a zsír. a szalonna árát.
Ezzel kapcsolatban olyan információk birtokába jutottak a hatóságok, hogy egves Helyeken „dugott kereskedelem" folyik főleg a zsír
és a szalonna tekintetében. Főleg magánosokWashínton, Október 12. X Sfefanl-ifo'da jera vonatkoznak ezek a bizalmas értesítések,
lenti; Az Egyesült-Államok kormánya felolamelyek szerint egyesek a megengedettnél
dotta a Szovjetnek szállítandó hétmillió 'dollár
jóval magasabb áron ajánlanak megvételre
zsírt és szalonnát különösen vendéglősöknek.
'értékű gépalkatrészre kimondott zárlatot. MegEzeknek a visszaéléseknek megszüntetése érdeerősítik továbbá, hogy a tengerészeti bizottság jóváhagyta több, mint 100.000 tonna tarta- kében a hatóságok a legszigorúbban járnak el
s az erre vonatkozó intézkedéseket, már életbe
lomban
amerikai
tartályhajók
bérbeadását
Szovjetoroszország számára.

Az idény elsőrendű filmeseményel

K E L E M E N

Tömegesen feleniUexneU a
a város földvásárlási
akciójára

Rmerika
feloldotta a zárlatot a szovjetoroszországi szállításokra

Belvárosi Mozi

HA-HA.,*

Ma és mindennap
ezrek és ezrek tapsolnak,
gyönyörködnek és ünnepelnek
a diadalmas, lélekemelő, hatalmas
fi'malkotásnak
|p

KELET FELE...

is léptették. Ugyanekkor pedig a valuta*,
ügyészség mellé beosztott detektívek
repülőrazziákat tartanak az ország minden részén,
hogy megállapítsák:
betartják-e az egyes üz+
letek az árkormánybiztosság
által
megállapított árakat, Ahol árdrágítást konstatálnak, ott
a törvény legnagyobb szigorával büntetik aa
üzlet tulajdonosát. Főként a pékeket, henteseket. mészárosokat és egyéb élelmiszerüzleteket
látogatják végig rajtaütésszerűén- _ Eddig
a
budapesti és a közvetlen környéki üzleteket
vizsgálták meg. nemsokára sor kerül azonban
a szegedi repülőrazziára is. Ezeket a repülőrazziákat természetesen több alkalommal megismétlik a valntaügyészség detektívjei.
Több. mint szórakozás, felejthetetlen élmény!

HAZAFELÉ

FEDAJE, CSORTOS, BILICSY,
MÉSZÁROS AGI, Y. HAJMASSY.
RACZ VALI dalát mindenki énekelni fogja.
Kisérő műsorban Bndapesttel egyidöben

I f X PREMIER
Ma 3, 5, 7, 9.

HERADO!
Hétfőn 5, 7, 9 órakor

Széchenyi Mozi
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Krypton lámpa
és kevesebb
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Hesz'éIgeT?s EÖzHen opyseercsak megszólalt
a telefön. Villáni Frigyes báró füléhez emelte a kagylót s néhány pillanat mulva^izgatotf
hangon szólt felém!
— Kánya Kálmán t . . .
'Aztán hosszú ideig Csend volt. Villán! Frigyes gyors jegyzeteket vetett egy előtte fekv*
füzetbe aztán megszólalt:
— Teháf. Csáky István Rómába repül, <•*»
közöljek ki számára kihallgatást a
Dücendl..i
Ismét Csend lett, Csak a kagylóból hallaítszott egy Magyarországból érkező Hang tompa, érdes vibrálása.
— És mikor repül Csáky? — Hallottam ismét Villáni h a n c i á t És közvetlenül utána,
csaknem egyidőben a telefonba bemondott érte*
sítéssel Hangosan felkiáltott:
— Csáky már repüli . . . 'Azonnal intéztei
denu
Letette a kagylót, majd gyCrsan tárcsázottCianö grófot Olaszország külügyminiszteréi
hivta fel s rövid beszélgetés után felémforduL
va azt mondta!
— Ma este 8 órakor, Csáky István kihallgatáson jelenik meg Mussolini
miniszterelnöknélr ...
,
. . .
.
Azon az estén ott álltunk az épület előtt
aKol a kihallgatás folyt Még nem tudunk semm i biztosat semmi konkrétumot, de azt már
tudtuk, hogy a Fejvidék naeyrésze visszakerül* Magyarországhoz. Tudtuk, meri Henu tárgyalt az olaszok Düceja, a magyarok barátja . . .
Aznap ellátogattunk Villáni Frigves báróhoz. M á r akkor tele volt a dolgozószobája újságírókkal. Áz olasz
Stofani-hírügynökség
munkatársa izgatottan
lobogtatva jegyzettömbjét. már kifelé indult, amikor Villáni Frigyes utánaszólt?
— Tudják, Hogyan, kell irni Csáky nevét?
— Tudjuk, persze. Hogy tudjuk . . .
És másnap reggel az összes Olasz lapokHaflf
n következőképpen jelent meg Csáky neVeJ
''iacChi . . .
Hanem Kassa és Ungvár idekerült . . •
(maron)

Szeged hangja a parlament
egyetem-vitájában
Szögi

A Felvidék visszacsatolásának
diplomáciai tárgyalásai
Két év távlatából, — ahogyan Tonelli Sándor dr. Rómában átélte
t
(A Dél magyarország
munkatársától)
Ha
beleülünk Karinthy „Időgépébe" s visszafelé
repülünk a hátunk mögött hagyött esztendők
fölött, akkor álljunk meg egy pillanatra 1938
októberénél. Ebben az időpontban indultak el
a magyar katonák, bogy a visszacsatolandó
Felvidék jelképes clfoglaásaként bevonuljanak
Ipolyságra.
Tudjuk, bogy történelmi események előzték
ineg ezt a pillanatot. Szeptember 28-án ült öszsze Münchenben a négyhatalmi
konferencia,
bogy döntős Európa és a világ békéje f ö l ö t t . . .
Ennek a tanácskozásnak egyik eredménye volt.
bogy Csehszlovákiát kötelezték bizonyos szuIdétanémet és magyar területek átadására. A
magyar és Cseh tárgyalások Komáromban indultak meg és október 11-én bevonultak a magyar csapatok Ipolyságra. Két nap múlva, október 13-án megszakadlak a komáromi tárgyalások, a mHgyar kiilddöltség visszautazott Budapestre: Európa diplomáciai kohójában pedig
Izzani kezdett az első_bócsi döntés vasökle . . .
Ezeknek a filmszerűen pergő történelmi eseményeknek csak külső megnyilatkozásait látta a világ, bogy mi ment végbe a bezárt ajtajú államfői dolgozószobákban, arról bsak néhány beavatott tudott A diplomácia a nagy
gyorsaság ellenére is titokban működött, ami
ez első pillanatokban még lehetetlenségnek látszott. az a következőkben már meglepetésszer ű valósúg lett Itthon Magyarországon ezré.vel kapkodták a lapokat az utcákon, izgatott
mondatokban Cseréltek véleményt az emtoeíek,
túl az Alföld peremén már megmozdultak a
felvidéki begyek lakói s mindenki várta azt a
percet, amikor megnyílnak a kapuk talán a
•Magas-Tátra, talán Dévény feló . . .
Rab Gusztáv „Belvedere" Című könyve
iPendkívül érdekesen festi meg ezeknek a pillanatoknak történelmi kulisszatitkait De ezekPek az eseményeknek szegedi szemlélője is volt
akkor külföldön: Tonelli Sándor dr., a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkáraOlaszországban tartózkodott ebben az időben s
éppen azon a napon volt Villáni Frigyes'bárónál, quiriuali magyar követnél, amikor a köin&x'omi tárgyalások megszakadása után megkezdődött Európa fővárosaiban az újabb diplomáciai roham. Elbeszéléséből érdekesen bon-

takozik ki aZ a Hangulat, amely ezekSen a pillanatokban elfogta a római magyarokat, de
maradandó emléket jelent az a néhány ..törté
nelmi apróság" is. amelyben része volt akkor
messze, „valahol Olaszoszágban . .

„Önöknél mindenki olasz nevű. .."?
Októbeí 12-én ment jelentkezni a római
questurára, a központi rendőrségre Tonelli
Sándor dr. Amikor bemutatta útlevelét és
egyéb személyi okmányait.^ a rendőrségi lisztviselő mosolyogva nézett r á i
— önöknél mindenki olasz nevü? . . . — kérdezte.
— Miért?
— Tudja kérem Hogy hívják az Ipolysági
polgármestert? Zamonetti-nck . . .
Ezt Olaszországban, egy római Hivatalban
tudta meg Tonelli # Sándor. Együtt mosolyogtak a rendőrtisztviselövel azon. hogy milyen
. jópofa" az élet, ha kitűnő hírszolgálat áll
rendelkezésére.
' A római magyar kolónia tagjai akkor már
izgatottan tárgyalták a várható eseményeket.
Találgatták, hogy m i lehet a következménye a
tárgyalások megszakadásának. Mindenki abban bízott, bogy az olaszok Duoeéja nem hagyja el ezekben a DÍllanatokban Magyarországot,
azt az országot, amelynek nagyszerű fia itt
küzdött egykor az idegen elnyomatás
ellen
Garibaldi oldalán . . .

„Csáky már repül ...!**
— Két nap múlva, október 14-éri délelőtt 11
órakor (holnap lesz két éve) tisztelgő látogatást tettem báró Villáni Frigyesnél — meséli tovább élményeit Tonelli Sándor. — Arról
beszélgettünk, bogy mi lehet a legközelebbi
nsemény a komáromi elválás után. Latolgattuk a lehetőségeket, számbavettük az összes
diplomáciai ténykedést, amely akár nyiltan,
akár pedig a dolgozószobák mélyén arra törekedett. hogy lehetőleg gyors megoldást nyerjen ez az égető kérdés. Halogatni nem lehet
mert nemcsak az anyaország, hanem maga a
visszatérni akaró Felvidék is lángolt máx ekkor. mint a máglya.

Géza dr. felszólalása

-4b.- ,
(A Délmagyarország munkatársától)
Szombati számunkban jelentettük, bogy a képviselőház egyetemi törvényjavaslati vitájában Szögi
Géza dr. Szeged képviselője felszólalt a szegedi egyetem osOrbítatlansúgának fenntartása
mellett
A Magyar Távirati Iroda póntekesti kiadványa csak röviden emlékezett meg erről a felszólalásról, ezért szükségesnek tartjuk, hogy
bővebb kivonatban ismertessük Szögi Géza beszédét. mint egyetlen hivatalos fórum előtt elhangzott tiltakozást a szegedi egyetem megcsonkítása ellen. A Magyarságból vesszük Szögi Géza beszédének következő összefoglalását!
„Szögi Géza szerint egyetemek többféleképpen keletkezhetnek. Bégebben bőkezű mecénás fejedelmek alapítottak egyetemeket Amerikában ezt a multimilliomosok tették. Voltak városok, amelyek ajándékba kaptak az államtól egyetemet Szeged nem tartozik egyet*
len kategóriába sem, mert a szabad királyi
város súlyos áldozatokkal szerzett egyetemei
magának, amikor a száműzött kolozsvári egyetemnek áthelyezését és működésének folytatását lehetővé tette. Olyan áldozatokicai, amelyeket valósággál könnyek között szavazott meg
Szeged város adózó polgársága.
Nem volt
arányban a város teherbíró képességével.
A kultuszminiszter 'csütörtöki beszédéből!
meghatározta az egyes egyetemek jellegét. A
debreceni egyetem a tanítóképzés és tanárképzés. a pécsi a jogi képzés, a szesredi pedig a természettudományi továbbképzés
helye
kell,
hogy legyen. A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert professzornak természettudományos működése az indoka annak, bogy nemcsak csőnkítatlan állapotban ottmaradt az cgye.tem bölcsészeti kara. de. hogy Szeged egyáltalában
egyetemet kaphat. Négy természettudományi
tanszéknek Szegedre helyezéséről van szó. Ezzel a négy tanszékkel talán 18 egyetemi hall;
gató fog Szegedre érkezni. Ezzel szemben a
jogi és államtudományi karnak megszüntetésével 600 egyetemi hallgatónak kell Szegedről
eltávoznia.
Végül kérte a minisztert, bogy gondolja
meg a kérdést, mert még nem késő. Határ'őzaH
javaslatot terjesztett be a szegedi tudományegyetem jogi és államtudományi
karának változatlan
fenntartásáról.

Süli György Vidra-utca 3 szám alatt.
készit megrendelésre legújabbdivat szerint
boát, bundát, kabátot
ÉS M I N D E N M A S SZŰCSARUT legkényesebb
igényeket is kielégítően. — Javításokat, alakításokat v á l l a l — Szolid árak. pontos szállttá*.

Békák élete
Maurice Maeterlinck, a franciául iró ainden
bizonnyal halhatatlan belga iró a század elején
költői könyvet irt a méhek életéről.
Mostanában
többet,
mint
régebben, felmerül ennek a munkának, ennek a sokéves szemlélődésnek
és áhítatos megfigyelésnek néhány fejezete, majdnem önálló életet élő részlete. Mennyi megismerés, intiució és türelem, mennyi apró vázlat, analízis és szintézis, mennyi kitartó munka és elszánt
örtállás kellett addig, amig a »Kék madár* költője megfejtette és felépítette a Méhek életét. Megfigyelte, a részletekből leolvasta és rendszerezte
ennek az érdekes és rrinden bizonnyal sok példát
mutató döngicsélő társadalom életét, összetevőit,
berendezkedését, szokásait, törvényeit és erkölcseit. Az embernek kedve volna párhuzamokat
keresni a > Boldogok szigetéihez,
amelyben
Strindberg egy társadalom, az emberi együttélés
keletkezését, kifejlődését és zuhanását
rajzolta
meg, — óh, gyönyörűséges emberi társadalom!
Egy kicsit Maetcrlinckre gondol az ember izgalmas és kalandos éjszakai órákban, amikor különböző rejtelmes, kísértetes és titkos motozások,
csusszanások, ugrások idegesítő hangjainál észreveszi a gyors álomból fölriadt kimerült alvó,
bogy — rinniha földi békák szanaszét görögnek*.
Vannak
ilyen
pillanatok, amikor a nedves, hideg és alattomos békák átveszik éjszakai birodalmukat, suttogó koncertbe kezdenek, lassan
és óvatosan előmásznak rejtekhelyükből, olykorolykor egyet-egyet ugranak, birtokba vesznek
mindent, amit találnak, zizegni, pattanni, ropogíi kezd a szalma — és a fölriadt alvó ott fekszik és kínlódik tehetetlenül a lábat eresztett szalmán. kiszolgáltatva egy hideg és csúszós birodalomnak, amely jeges ujjakkal megborzongatja a
hüllők hangjával teljes éjszakát. Bizonyos idő és
bizonyos éjszakák után az ember hajlamos arra,
hogy feszülten és mozdulatlanul feküdjön a helyén,
körülötte csusszannak és pattannak a nedves izű
hangok, egy villanásra Maeterlinckre. a méhekre
gondol és próbát tesz: megfigyelni a békák életét.
Kezdetben hideg nedvesség lepi el az arcot, a
riadt irtózás döbbenete; kedve volna az embernek
valami sikoly-félét hallatni, — hololt ekkor még
egészen enyhe az éjszaka: mindössze egyetlen
zöldesbarna. ifjonti apróság jelentkezett; riadt
mozdulatomra éppen csak leugrott a homlokomról. Egészen ifjú béka, alig látható a szalma bozótjában, fény villan, könyökre feltámaszkodva és
a rejtett fény vonalában, husz centiméterre a fejemtől feltűnik az éjszakai látogató, piszkos barnán, nedvesen, majdnem szeliden és félénken. Pár
percig tart igy a tabló: mereven és mozdulatlanul szembenézünk, a béka és a fölriadt alvó. Nézzük egymást, méregetjük, a szeme kidülledt, riadt
és üveges. Nyilván az enyém is ilyen lehet, — két
riadt üveges szem mered egymásra a szalma
partján. Van egv pillanat, amely keresztülvillan
bennem: emeld fel a cipőt, egv gyors mozdulat,
hozzávágod és a nedves látogató nincs többé, itt
marad üvegesen és mozdulatlanul a zizegő csatatéren... Aztán kisség megenyhülök, már amenynivre lehetséges ez az irtózás merevségében, már
néni is vagyok elsrfnt. csak továbbuffrana már . . .
Po fi is elszánt, néni isrreri a veszélyt és kitartóan néz üveges szemmel, — ifjonti béka. Nagysokára megunja tán a haragszonirádot és kecses
ugrással továbbzörög a szalmán, nyilván új és
megértőbb partnert keres. Öt perc múlhatott, félóra tán, égő szemmel és kimerülten zuhanok viszsza helyemre és hívogatom a jótékony tündért,
aki elaltatna. Am a fáradságnál is erősebb hatalom a kémlelés, a rossz gyanakvás, a megfeszített figyelen", — a béka már messze jár, a sarokban csusszan a szalma — és nem lehet elaludni.
Nemsokára rájövök, hogy látogatóm, csak
előőrs volt a homlokomon, csak kikémlelte a terepet, megvizsgálta az arcokat, meghallgatta a
lélekzős egyhangú és egyenletes ritmusát. — másnanra már megiclenik a féltársadalom. Alig, hogy
a lámpa elalszik, zizegni és csusszanni kezd a
szalma. Ttt is, ott is, lent is. fent is. kidugják üveges szemüket és nintha egviket sem érdekelné az
alvók meleg homloka, totálisan és teliesen átveszik birodalmakat. Csúszni, roppanni, zizegni
kezd az egész tenger, mintha minden megmozdulna. mozogna, motozna. Most már hiába a cipödobálás, hiába a zseblámpafénv, hiába az általános összevisszakiabálás, a békatársadalom korlátlanul átvette a hatalmat és zavartalanul kiéniti életét. Berendezkedik, állásokat énit. családokat formál és mit serr' tör.dik az alvók verejtékes homlokával. Éjfélkor mégis felvesszük a harcot, békafogó-rhamoionok rohamralokha
alakulnak, elszánt és cirkuszi robinzonáddal, légtornászuiffrással rávetik magukat egv-egv társadalmi osztálvra, diadalordítás hallatszik. íme a zsákmány — és meg-meglódul az elszánt kezekben három-négy-hat-hét gyönvöríi példánv. apák és
onvák,
fiuk
és
újszülöttek.
Micsoda
élmény
és
eredménv
volna
ez
a
vadászat
egv
természettudósnak! — az állattani rrfizeumra gondolok. A hékafogó-chamnlonok
"áiad-dmasan kiviszik a zsákmánvt az árokba, a
Pénvek' kialszanak, a hideg verejtékes homlokok
megint elhelyezkednek, folytatni lehetne az alvást — és a szalmatenger másik Partján eset'eg
* takaró alatt és a cipőkben vidáman szól tovább a csusszanások. motozások, elszánt és könvttyed ugrások' koncertje.
®s másnap véletlenül razendit a lassú és V?-
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A készülékek részletfizetésre is kaphatók

Deutsch

Albert

kf*. réd'é és víllamossán' vá'lala'áná 1 , Kárász-utca 7. Te'e'on- 18—71.

Díjtalanul bemutatja régi r á d i ó j á t becseréli

KELEMEN MÁRTON
Kelemen-u. 11.

Kedvező részletfizetés.

O R I O N készülékek kaphatók:

METEOR
gasztalan őszi eső, az árkok megtelnek és éjszakára — mintha mozgékony sejtek osztódnának — egész századok és ezredek jelennek meg
a béka-universumbó] a réseken és a hasadékokon
által a szalmán, alul és fölül, mindenütt. Hiába
minden champion-ugrás. hiába minden közös küzdelem, elszánt felkészülés, modern dobó-fegyver,
— a béka-világ megállíthatatlan, az ember nem
győzi borzongva simogatni és megtisztítani a
homlokát. Nyilván most kezdődik rajtunk és körülöttünk a békák tündérkertje. 8—10—15 hősi halottja is van ennek a béka-Kánaánnak, de százak
lépnek a helyükre, szinte pillanatonkint szaporodnak, gúnyosan szól a nedvesség és hideg borzongás sípjain az éjszakai koncert. Dirigál: Béka őfelsége.
Néha sokáig tart az elkeseredett harc. reggel
felé az egyik fél kimerül és tehetetlenül érzéktelenül nyúlik el a rejtelmes bozóton. Alig félóra
lobot még az éjszakából.- sietve és lihegve kellene
aludni a virradat csattogó szájáig, de időnkint,
percenkint föl-fölriad az alvó! a távolban, vagy
éppen a feje fölött ujabb lépteket hall. ugrásokat
vél, már nem tudja megkülönböztetni a valóságot
a rémektől, de most már mindegy minden és tompuitan, érzéktelenül elsüllyed az álom jóságos völgyeibe.
Máskor határozottan érdekel a borzongató
helyzet, — kalandok és figurák, mondogatom, a
gvors álom ilyenkor hirtelen elillan, mintha
tüz lángolna fel az éjszakában, felkönvökölök a
csusszanó bozótban és várakozással nézek a kalandok. a nedves figurák felé. Határozottan érdeklődéssel lesem éjszakai vendégeinket és matematikai mérésekkel kezdem vizsgálni a sereget.
—igen. ez szép ugrás volt, éppen a harmadik
szomszéd orrára sikerűit. — de ennek, itt a tenyerem alatt határozottan érdekes szinc van, valami a piszkos-zöldből és a fénylő barnából, t e r e p t a r k a . Később már nemcsak a lábakat, a

Villamosság! és Csillárgyár
egyedárus tásáná1.
Kárász-u. 11. Te'. 33-76.

nagy evezőket vizsgálom, de a pihegő melldomborulatokat is, mennyi változatosság, mennyi különbség, csak az üveges, kidülledő sanda szemek
változatlanok. És így elszórakozom velük, — irályén érdekes, stársadalmi életük* lehet. — tnondolöm
, nappal alszanak tán. meghúzódnak a bozótban, a résekben és repedésekben, éjszaka kezdik hegedülni vidám életüket. Határozottan életrevaló társadalom, szaporodik, mint a gomba.
Lassan egészen megszokja az ember a vidám
éjszakai társaságot. Az élet nem mas. mint vizsgálódás és megismerés, — közelebb kerülünk néhány
titokhoz, még akkor is, ha az nedves, hideg és borzongató. És a korareggeli hűvös napsütésben tovább megy a játék. Áz igazi békabirodalom aa
árokban, a csatornában, a pocsolyában virágzik*
Itt a nyúlós és ragadós sárban, ul megfigyelésekre nyilik alkalom. Itt már nemcsak apró és törékeny ifjú törpék nyüzsögnek, de álmos és lomba
varangyok is, meghatározhatatlan piszkos színekben, beleásva a sárba, elmerülve a mocsárlevegőben, félkilós példányok, öreg törzsfönökök,
bizonnyal fejedelmek. Oly biztonságban érzik magukat
mocsár-várukban, . hogy mozdulatlanul,
szinte fenséggel nézik le az ásó-csapkodásokat,
szinte megvetően pislognak vissza a híg latyakból, nem engedik rrvgbolvgafni birodalmukat és
csak akkor szökkennek egy nagyot, ha az ásó véletlenül a fejüket érné. Ölvkor mégis akad egyegv pontos találat, ilyenkor lefordulnak a vízben és az ásós vadász diadalmasan föHohja 3 füves partra elnvult. sikamlós testüket Vonarianak
még egvet-epvet. aztán püffedt, zsíros testük clnyúlik a napban.
A félkilós királvi példánvok. fönséges törzsfönökök. címeres varangvok mellett szinte mint ni
őzikék siklanak az anró. zöldhát" levelibékák, vidáman úszkálnak a mocsárban, min! az aranvhalak. Az embernek kedve volna uszóleckékre fi-

A U T Ó SERVICE
gyeameztetni a nézőket és nincs szive, határozottan nincs kedve szétzavarni őket, óvatosaD mozdul az ásó, csak ezek a patkánynyi varangyok
buknának le a mélységben. Ha nem aludnának
lomhán és lustán a híg és sikamlós latyakban,
mintha valami halastó partján merengeuenk,
amelynek enyhe, langy vizében aranyhalak és csillámló zöld levelibékák kergetödznének gondtalanul . . . De a mocsár szélén csúszni és tckerődzni

legmodernebb felszereléssel
olcsón jó munkát végez
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kezd egy sikos, áramszerüen csavarodó vizisikló
és a piszkos-gázos sár-sziget alól felüti üveges,
bögölynyi szemét egy királyi példány: szarvasvarangv •
Estére "aztán megnyugszik minden:
zizzen,
csusszan a szalma, megérkezett a legifjabb vendégsereg. A virrasztások párnáján Maeterlick-re
ondolnnk és a méhek életére. Holott csak a békák
lete mozog a bozótban.
(vér)
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Balog István megy a rétre.
Vele megy a felesége.
Volnék csak a felesége.
Velem menne ki a rétre . , .

Testvérlátogatás

Nagyenyed, az Iskola városa
(A Délmagyarország munkatársától) Nagyenyed neve összenőtt az Iskolával, a Bethlen-kollégium itesszeföldre elvilágitó fényességével. Ebben a kollégiumban őrizték évszázadok óta az erdélyi szellemet, ebben a kollégiumban nevelkedett
az erdélyi magyarság sok-sok elsője, hogy csak
egyet cinlitsünk: Körösi Csorna Sándor, aki elindult, hogy az őshazát fellelje s világhírnevet
talált helyette . . .
A román uralom alatt visszamaradt Erdélyben tett testvérlátogalásaink sorát hadd fejezzük
he a nagyenycdi látogatással s ennek a magyar
kultúra legrégibb bástyájaként ismert városnak
eleven képével bizonyítsuk, hogy mennyi értéket,
mennyi magyar értéket őriz Erdély s mennyi magyar érték vár itóg a feltámadásra . . .

N a g y e n y e d történelmi sorsa
Ha Erdély a hagyományok földje, ez a kicsi
város az erdélyi hagyománysűrüség városa, —•
Írja Nagyenycdről Aprily Lajos, a kitűnő erdélyi költő, aki nagyenyed! származású. Aprily La'r»s költői szépségű, megragadó városképet feslett
V.yedről, az Iskola városáról a Keleti Újság
legutóbbi karácsonyi számában, az utolsó rab-karácsonyon . . . Ebből a cikkből idézünk néhány
részletet, hogy méltóképpen mutassuk be Nagyenvedet, az erdélyi szellem hűséges őrzőjét:

{

•Skyták és dákok után római élet volt NagyWiyed "helvén A rómaiak városát Bruclának hivták. A XII —XIII. században szász települők jöttek, akik Srassburgnak nevezték el a várost. A
régi erdélyi Strassburg emlékét már csak oklevelekben találja meg a kutató. A XVI. század
előretörő kálvinizmusa mint Kolozsvárét is. eldöntötte a város fejlődését
A középponti, irányitó marosmenti élei, a történelem fősodra nem itt ás magának medret, hanem innen egy napi járóföldre, a fejedelmi Gyulafehérvárt, a püspökség és a káptalan közelében. De az cnyedi öbölben is ott lüktetnek az erdélyi sors — sokszor halálos ölejésü — hullámai.*
Nagyenyed történelmi sorsa több felvonású
-Ar és koromszagú tragédia. De a tragikus vonal mellé, mely a XVII. századtól fogva mélyül,
felvonul és a végzetes megszakadások ellenére is
egyre magasodik a város szellemi életének ritka
nemességti hőskölteménye. Város és kollégium,
egv és ugyanaz. Amikor Bethlen Gábor erdélvi
feiedelem a gyulafehérvári iskola megalapítása
után meghall, nem sejthette, hogy 33 évvel később
Enved fogja folytatni azt a munkát, amelvet a fejedelmi lélek nz erdélvi művelődés megépítésére
— több" intuitív hőlrsésségffel és jővőbelátással,
mint iskolás tudással fanultsággal — megálmodott.
16"8-ban a török-tatár fergelogiben Enyeddel
együtt Bethlen fehérvári sírja is elpusztult. Élete dédelgetett müvét, legnagyobb szellemi alkotását: az Iskolát később a csendesebb Enyedre
telepitette át Apafi Mihály. Ettől kezdve a város
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Vagy eztl
Halvány Unna
aranybárány.
Aranybötü van a vállán . . .
Aki aztat elóvassa.
Azé lössz a Halvány Anna , ..

története egy a kollégium történetével. A varos
vére ráfröccsen a kollégiumra és a kollégium dicsősége besugározza a várost.
»Nem tudom, volt-e fejedelmi fundációja a világnak, amelynek fizikai bőségéből háromszáz
esztendőn keresztül annyi erkölcsi és művelődési
áldás fakadt, mint a Bethlen-kollégiumból? — Írja Aprilv Lajos« Háromszék havasáig ellátszott
az a székely fiúkat hivogató magas kollégiumi
homlok és a szellem messzirefutó finom idegszáíain a nyugat büszke protestáns fényforrásaival
tartott magát-termékenyitó érintkezést. Volt szolga-diákja és grófi sarjadéka; a szegény Körösi
Csorna Sándor és a történelmi fényességű nevet
viselő Kemény Zsigmond báró között a diákoknak mennyi ezre nőtt fel ebben a fejedelmi és u-égis demokratikus levegőben.*
•Egész Erdélyországra és tőle elszakadóan at,
Erdélyen túlra is kisugárzott a százados csodatevés ereje, amely a szántók, a kaszálók, a szöllők és a hegyeket borító erdők termését megujhódásokra kész szellemmé tudta értékesíteni. A szegényen és szflkölködésben nevelkedett Bethlen
Gábor legfejedelmibb" cselekedete volt ez a kollégiumalapitás. Magvető mozdulatának ehhez a
nagyszerűségéhez az a megragadó tette is hozzátartozik, amellyel a kicsi Erdélyben, a 30 évps
háború szellemtapadó korában, — elrendelte,
hogy a főiskola teológiáját végzettek a szetlem
jogán nemesi rangra emelkedjenek s ezt a nemességet utódaik is megtarthassák . . .«

Igen, ezt legmélyebben ml vidékiek értjük, érezzük és szeretjük, ezt a „különös
látványt., félig ködülte délután, amikór egy
szénásszekér átmegy
a pesti
Marglthidon . . .
Ott ültem az egyik dünaparti kávéházban. szemben a Királyleány
szigetével,
amelyről oly \csodálatosszépen irt balladát
Ady s amelyet Botdog Margit boldogtalan
napjainak történetével ültetelt tele Gárdonyi, Géza. Néztem a villamosokkal,
autóbuszkaravánokkal, autókkal, szenet fuvarozó kocsikkal
teleterhelt gyönyörű
hidat,
amikor egyszerre csak hátrahőkölök. Istenem, igaz ez? Ni ni szénásszekér jön át a
hidon. magasra megrakott szekér, két kis
lovacska váltogatja rúdja mellett a lépést.
A szekértetön nyomtatőrud. Ott ül magasan a magyar, aki a szekér szótlanul figyelő ura- 8 egyszerre csak látóm, hogy a, lúd
alján álló közlekedési rendőr úgy
tárja
szét a két karját, jelezvén, hogy jöhet a.
szekér, mintha megakarná ölelni . . . Szentében fény lobban . . . S látom, a téglát,
szenet, vasgéprészeket vontató lovak is felfigyelnek, figyelek magam is, az ösztönömmel és vidéki örömömmel, de a villamosvezető is oldalt néz, ó, mi az oka. hogy Igy
felfigyel a Híd?
Illat árad a szénás szekérről . . . Mélységes és jóságos illat . . . 'A vidéki mezők
illata. Vadszegfű,
pipitér,
gyermekldn
kicsizsálya,, meg az áldott tü illata, sóska
levelének savanykásan kedves ize — a
föld küld illatos s a drága mező, a rét messzisége, erdők áldott szomszédosságn,
Isten
patikája, amely tele van gyógyító
tsodával . . .
Istenem, milyen gyönyörű isf rA világváros forgatagába bekúUog egy falusi szekér. szénát visz valahova, ki tudja hova. s
íme felfigyel az ember, az állat, a kő, a vas.
korlát anyaga, a hid pillére, felfigyel minden. hisz minden a szabad, boldog természetből jött ide. hogy köbe, villamosba, autóbuszt,engelybe, hidpillérbe. városi polgárba, rendőrbe, téglagyári kocsiba meredve
világvárost alkosson, amelyre minden országnak természetesen szüksége van.

A kollégium elpusztul és újraéled
1704 a kollégium véres esztendeje. Ez év virágvasárnapján Rabutin és csatlakozó csőcselókének szellemirfását irja bele a kollégium történetébe. A felperzselt és rombazúzott kollégium
halálsikolya elhatolt az előkelő önzésébe burkolózó brit szigetországig és Pápai Páriz Ferenc
a_ kollégium tudós professzort angol pénzen alanifotta njjá az Iskolát. A virágvasárnapi pusztulás gyászát és a városért eleset! diákok dicsőségét a kolléginm múzeumában feliratos emlékkő
őrzi. Spártai férfiasságéi hang hirdeti rajta, hogy
fiai a vérhulfafás legmagasabb törvényének engedelmeskedtek: íSnpremea legis suhseribenfes*.
Tme, igy tudtak a vérhtillafás törvényének" fejet
hajtani minden korban az erdélyiek . • ,
1849 január S-án ismét véres sors jutott a
kollégium osztályrészéül. Az üszkös fafak között
Vájna Antal és Tneze Dániel professzorok kezdték meg ismét az éij élef toborzását. Erős ».->•?!tő kezek jelentkeztek a legvéresebb sorsű tsko'a
uífáépjfésére. A ÍKVes évek elején azonban Füvedn e k Te k e l t e t t mo^d-mln a f ő i s k o l a i
tekintély
a régi Hetblemi nemesítő Hagyomány
jelentőségéről De Frdély református tanítóit, ma is ez az
iskola képezi.
1914-ben lelkes fiatal tanári fforda sorakozott
»T ez idősebb mellé, telve az 11? idők nevelői lendületével. Komoly fervezgetésekh>n hullatták egymás lelkébe a kollégium jövendőiének maffiáit és
ni magvar távlatokat látó reménykedéssel készültek a naffvszerűnek érzett feladat megvalósítására De jött 1914 augusztus, metd 1918 és a kivirágzott tervek a történelem viharában elhervdfak . . s
És azóta — immár főbb. mint 20 esztendeié —.
a város és a kolléginm a háború előtti idők feiedelmi eredetű hősége és történelmi optimizmusa után keresi életlehetőségeit a mostoha erdélvi
sorsban, a román elnyomatás rabbilincsóben . .' .
S ma is híven őri azt a szabad, nemes erdé'vf
szellemet, amely évszázadok rttq a man-varsás
esvik legnasyobb kines*. .vall el ngm rabo'ha'é
soha el nem pusztuló értéke '
f-i.)

}áxs*{

Ezt legjobban mi, vidékről
származóit
'értjük meg. érezzük át. és azok, akik ma is
vidéken laknak . . . 'A Tisza partján, vagy
a Somogy földjén szaladgáló Kapos-parton
a Maros mentén, kertek alján, jegenyék és
füzek árnyéka iba n. Ez a mi sírig tartó ajándékunk s én őszintén sajnálom azokat akik
a világváros
kőrengetegében születtek *
nem volt
füves játszó és heverőhelyük,
nem volt parti füzesük, kiserdős rejtekük.
Akik nem is igen tudják, mi is az a tarló,
mi is az az útilapu, mit is jelent az édesen borongó nóta~í

K A K U S Z I ISTVÁN k á r p i t o s
mindennemű kárpitosmunkát vállal

g a r a q e

Telefon: 32—00

Számomra boldog élmény.
Köszönöm,
hogy láttam. Számomra tanulság':
mindannyian örökkön „vidékiek," vagyunk Mert
a vidék az erő, a táplálék az egek alatti
tiszta szépség, az illat, a széna a búza, .a
hit, a hűség és a . . , kenyér . . .
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Még kaphatók az elsöosztályu húzásra
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A Dugonics-Társaság emlékünnepe Dugonics András születésének 200 éves fordulóián

Kneipp

emlékének!
iitípyí!

(A Délmayyarorszáa
munkatársától)
A DUfjo»tűs-Társaság nagy névadója
születésének
kétszázadik fordulóján, október 20-án délelőtt
31 órakör a városháza közgyűlési
termében
ünnepi ülést tart. A megnyitó beszédet
Sík
Nándor dr. egyetemi tanár, a Társaság alelnöke mondja. Sz. Szigetiig Vilmos r. tag Dugonics című költeményét szavalja: Tóth Ágoston joghallgató. Az ünpepi előadást Balangi
György dr. piarista egyetemi tanár tartja, aki
legújabb kutatásai alapján beszél Dugonicsról.
Az ünnepi ülést követően a Társaság meg*
koszorúzza Dugonics András szobrát.
A koszorúzó beszédet Tonelli Sándor dr. mondja.
. Mindkét ünnepélyen a piarista gimnázium
énekkara szerepel. Makiári Lajos dr. piarista
tanár vezetésével.

A tanerőkben előállott hiány
okozza az egyetemek
egyes karainak szüneteltetését
Budapest, október 12. "A képviselőház közoktatásügyi bizottsága
Sipcki Bálás
Károly
elnöklésével szombaton délelőtt részleteiben is
letárgyalta a Ferenc József-tudományegyetem,
újjászervezéséről és a szegedi Horthy Miklóstudományegyetem felállításáról szóló törvényjavaslatot. Az ülésen a kormány részéről Hómon Bálint kultuszminiszter és Fáy István
államtitkár vett részt A Ferenö József-tudományegyetem nevével kapcsolatban úgy határozott a bizottság, hogy régi nevét viseli az
egyetem. A történelmi hagyomány és a jogfolytonosság teszi szükségessé a régi
név
használatát. — jelentette ki a kultuszminiszter.
Az egyetemi tanárok kinevezésével és az
egyetemi rendtartással kapcsolatosan elfogadták Lak.v Dezső javaslatát.
Széleskörű vita alakult ki az egyetejnek
megcsonkításával kapcsolatban. A bizottság a
szegedi eggetem jogi korára vonatkozólag vgy
hatáfnzoH. hogi/ azt csak átmenetileg szüneteltetik. Hasonlóan határoztak a pécsi és a
debreceni egyetemmel kapcsolatban- A javasTat módosítása szerint a két egyetem bölcsészeti karán Csak átmenetileg
szüneteltetnek
egyes tanszékeket.
Hóman Bálint kultuszminiszter rámutatott,
hogy az egyes karok szüneteltetését nem az
anyagi eszközök hiánya okozza, hanem az a
tény hogy pillanatnyilag
bizonyos hiány állőtt elé tanerőkben a kolozsvári egyetem újjászervezése folytán.
A kultuszminiszter felszólalása
ntán
az
égyetemi törvényjavaslatot részleteiben
elfogadta a közoktatásügyi bizottság.

Közel 20.000 elemi
és középiskolai tanuló iratkozott be Szeged 124 iskolájába
Több a leány, mint a fíu — 3800 fanulóval nagyobb a (é'száma tavalyinál
(A Délmagyarország
munkatársától)
A tanköteleseket törzskönyvező hivatal, amely a város kulturügyosztályának keretén belül működik, most adta ki jelentését a szegedi iskolákba beiratkozott tanulók összlétszámáról. Eszerint a szegedi elerni és középfokú
iskölákba
9807 fiú és 9922 leány, összesen 19.723 tanuló
iratkozott be- Tavaly ez a szám alacsonyabb
volt. az iskolákban mintegy 16.000 növendék
tanult. A növekedés az iskolatörvények megszigorításával magyarázható, a tanyai lakosság ugyanis a büntetésektől való félelmében
• csaknem teljes számbán beíratta a tanyai iskolákba a gyerekeket. Érdekes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy Szegeden 109 elemi
Iskola (ezek közül 9 felekezeti) 26,5 tanteremmel. 251 tanítóval. 16 segéd- és 28 helyettes tanítóval. 6 polgári iskola, 5 gimnázium
(hat
volt, egy azonban: Tunyogi Csapó János magángimnáziuma megszűnt) és négy szakiskola
működik. A statisztika kimutatása szerint egy
tanteremre 45 növendék jut. Érdekessége még
ennek a statisztikának az. hogv a Szeged tankerületéhez tartozó iskolák növendékei
közül
három német
anyanyelvű.
— A természetes >ferenc József, keserűvíz
régóta kitűnően bevált báosner megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést jaJritia és az étvágyat fokozza^ Kérdezze meg orvosát!

il

,
^ E l s ő s o r b a n
a z egészséges,
tápláló
és frissítő reggeli szolgálja
leginkább
az
emberiség
javát« hangoztatta
Kneipp mindig
újra
és újra előadásai
alkalmával
a zsúfolt
termek közönsége előtt. Ezt ismételgette
folyvást az egészséges
és
természetes
életmód
hirdetője
és tanítómestere,
a
mi nagy
Kneippünk.
* A reggelihez,
mondotta,
tápláló
és
erőteljes
kenyér
kell, amely
héjastól
megőrölt
kenyérmagból
sült,
melyben
annak minden zamatja és íze benne van.
De ezt a kenyeret egészséges és ízletes itallal együtt kell
fogyasztanunk!
Ez is kenyérmagvakból
készüljön!
Es
pedig hámozatlan,
teljes
keményítötartalmukkal,
e g é s z s é g e s , ízletes és édes
malátává
változott árpaszemekböl,
melyeket héjastól duzzasztottak,
pörköltek,
szép aranyosbarnára
pirítottak és amelyeket még kaiamellizáltak,
zamatos!tottak és impregnáltak
is.
Ez az ital a Kneipp maiatabávé,
tnelyet Kneipp maga adott élete müvének legszebb
koronájaként
az emberiségnek.
Ez a mi második
folyékony
kenyerünk,
jóízű egészséges és erőt adó
kenyér a kávéscsészében.
Százezren hallották őt annakidején.
Az emberek milliói követik ma az ő tanításait
és isszák
az ő híres Kneipp malátakávé -ját. Es
p e d i g nemcsak
reggelire1

j,,„k Kneipp malátakávét!

£zt Uneififi maga adta az emíe\úégnek.
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HÍREK
— A Ferenc Jézsef-iudoniányegyetem bucsuillése. Szerdán, lG-án délben búcsúzik Szegediül a
Ferenc József-tudományegyetem, amely — mint
ismeretes — visszatér Kolozsvárra. Az egyelem
ünnepi ülést rendez s a diszülésen vesz bucsut
Szeged közönségétől. A diszülést megelőzően:, délelőtt 11 órakor kormányzógyürűs doktorrá avatják Martos József államtudományi doktorjelöltet.
A kormányzó ur őfőméltósága személyét az ünnepi avatáson lv á y István iv. kir. titkos tanácsos,
kultuszállamtilkár képviseli.
— Domokos Ferenc dr. rendörfog.ilmazó áthelyezése. A belügyminiszter Don okos Ferenc dr.
rrndörfogahnazót. a szegedi rendőrtisztikar egyik
kiváló tagját Galántára helyezte át és megbízta
vz otlani rcmlőrkirendeltség vezetésével. Domokos Ferenc dr. kél esztendővel ezelőtt került Szegedre és a bűnügyi osztályhoz nyert beosztást.
Lelkiismeretes, munkáját pontosan végző, hivatását átérző rendőrtiszt volt. Számos szegedi bűnügy kibogozása fűződik nevéhez. Éppen kiváló
rendőri érzéke miatt nyerte a magas kitüntetést,
hogy egész fiatalon bízták meg a galánlai rendőrkirendeltség vezetésével. Domokos Ferenc dr. a
hónap végén utazik cl nj állomáshelyére.
Az elhelyezett rendőrtiszt helyébe szombaton érkezett
meg Siniándi József dr. rciidörfogalmazógynkornok. Siniándi József dr.-t, Budapestről helyezze
Szegedre a belügynjniszter.
— A Tömörkény Irodalmi Kör őszi és téli programja. A Tömörkény Irodajmi Kör gazdag programot valósit meg az őszi és téli idényben. A
Tornyai Társaság és az Tskolánkivüli Népművelési ""bizottság közös meghívására október 19-én
Hódmezővásárhelyen, a közgjülcsi teremben, — a
Katolikus Kör meghívására pedig november
23-án Makón, a Katolikus Kör nagytermében tart
ünnepi felolvasó ülést. Szegeden, a városháza közgyűlési terűében, oklóbcr 20-án és november 10-én
tart a Tömörkény Irodalmi Kör felolvasó üléseket. Az október 20-it Dugonics András emlékének
szenteli a kör. November 10-én pedig a Felvidék
visszatérésének tavaly megtartott ünnepét ismétli meg: -A Magvar Visszatérések Ünnepe*
megjelöléssel. Ezt minden évben meg fogja íarlar.i
a kör. December hónapban a szentesi Írók és művészek fogják visszaadni a körnek tavalyi látógatását és felolvasó ülését, majd a hódmezővásárhelyi Tornyai Társaság és a makói irók és művészek szegedi felolvasó ülését rendezik meg. Karáesonv után a győri Kovácb Pál dr. Irodainál
Társaság beígért látogatása lesz az egyik érdekes
cecményo a kör és ezzel Szeged irodalmi életében.
Ezt követi a budapesti Gyóni Géza Irodalmi társaság délutánja, amelyet a TIK Budapesten ad
vissza. A Tömörkény Irodalmi Körnek Budapesten körülbelül 30—40 tagja van. akik olt is összetartanak a keresztény, népi. délvidéki irodalom és
a Tömörkény-kultusz érdekében.
— A róku*i katolikus népkör az egyetem bitflldnmányi karáért. A rókusi katolikus népkör Választmányi ülése vitéz Máriaföldy Márton dr. elnöklete mellett tartotta meg a népes októberi választmányi ülését, a rókusi katolikus kultúrházban. A népkör választmánya üdvözölte Teleki Pál
gróf miniszterelnököt cs tudomására adta, bogy
az erdélyi kiutasított u"agyar testvéreinkkel együtt
érez és a szenvedő testvéreink védelmében a miniszterelnök ur mellett áll. Továbbá foglalkozott
a népkör a szegedi egyetem megcsonkításának
kérdésével és csatlakozott az alsóvárosi katolikus
népkör indítványához. Iinay a Horthy Miklós szcgrdi egyetemen hittudományi fakultás is állíttassák fel. Az erre vonatkozó határozatokat a miniszterelnök, a kultuszminiszter és Szeged város
képviselőjéhez már eljuttatták.
— Házasság. Zeisler Márta és Daneziger Lajos f. bő 18-án tartják esküvőjüket Budapesten.
— Yizügyi küldöttség a polgármesternél. Szombaton délelőtt alsótanyai küldöttség jelent meg
P á l f y József dr. polgármester előtt. Arra kérte
a polgármestert, hogv a domaszéki járáshoz tartozó l.ódri tavat és környékét víztelenítse a város. Előadták azokat a terveket, amelynek alapján
a csatornák és árkok kitisztítása utján meglehetne
oldani a kérdést. A polgármester megigérte, bogy
rövidesen szakértő bizottság vizsgálja meg a környéket s ennek javaslata alapján Indítják majd
mfg a csatornázási munkálatokat.

GYORSÍRÁST-GÉPÍRÁST
MSIOR f K ' ^ r HORUÁIH ÍR. U. 3.
Kiképez: gyorsirástanitóvá, államvizsga. Modern
Verendezés. — Telelőn; 19-10,
55
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Meteorológiai Intézet jelenti este
10 órakor. T d f f j ó s l a t : Délkeleti
szel. éjjel és reggel sok helyen köd. Nappal is több
felhő. Nyugaton esetleg kisebb cső. A hőmérséklet alig változik.
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OSZTÁLY
SORSJEGYEI

— llélfőre napollak cl a Piroska-ügy tárgyalását. Megírta a Délmagyarország, hogy Csanádmcgvo közigazgatási bizottságának fegyelmi választmánya az eiuult napokban kezdte meg tárgyalni
az állásától felfüggesztett P i r o s k a János dr.
csongrádi polgármester fegyelmi ügyét. A tárgyalás első napján Bánffy József dr. vármegyei főügyész vádüiditváuyában Piroska János dr.-nak
állásától vaíó felmentését kérte, ezenkívül kérte
kötelezni közel 2000 pengő perköltség megtérítésére. Szombaton került sor a vármegyei főügyész
(VENNI AZ L HÚZÁSRA
vád- és Piroska ügyvédjének védbeszcdérc. Piroska János védője bizunyitáskiegészilésrc telt ajánlatot. A fegyelmi választmány szombaton nem döntött az előterjesztések ügyében, bancm bétföie napolta el a tárgyalást. Ekkor fog majd dönteni a
fegyelmi választmány, nogy helyt adnak-e Piroska védője előterjesztésének, vagy az eddigi bizonyítási anyagok alapján ilélcle.niiii etetnek.
Sztthenui-fór 2a.
— A Nemzeti Munknközpont hirei. A Nemzeti
Munkaközpont szegedi szervezetének elnöksége a
napokban kezdte ueg az egyes szakcsoportok vezetőivel való beható tanácskozást. Eddig a tész— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
tagyári. sütőipari, városi kertészett, vizniüteiepi a hatosági munkaközvetítőnél. Férfiak: 1. kovács,
és köztisztasági munkások vezetőivel folytatott ta- 1 késes, 1 géplakatos, 1 bádogos, 1 műszerész, 1
nácskozásokat az elnökség. A tárgyalások során .oi ás, 2 asztalos, 1 faesztergályos, 1 kádár, 3 szafelvetődött problémák megoldására a Nemzeli bó, 1 kefekötő, 6 kerékgyártó, 10 cipész, 1 kéMunkaközpont megtette a lépéseket. — Amint is- ményseprő. 1 fényképész, 1 kifutó, 1 szolga, 3 gazmeretes, a »Becsűld a munkát* szabadidömozgalom
dasági mindenes, 3 ügynök. Nők: 1 harisnyakötöcsak nemrégiben indult meg a szegedi szervezet
nö. 1 cipőtüzönő, 2 ragasztónő, 2 bölgyfodrásznő,
kebelében. A mozgalom tagjait nagyarányú kultu- 2 kiszolgálónö, 3 ügynöknő.
rális, tanító és nevelő órákon foglalkoztatja a
Nemzeti Munkaközpont. Egyébként a »Beesüld a
munkát* keretében rregalakitolták a szegedi szervezet sportszakosztályát. — Arrint ismeretes, a
Nemzeti Munkaközpont közbenjárására 150 szegc- (Honvéd-tér 4) beiratkozás fogalmazást, Irodaié*
di kubikosmunkás nyert elhelyezkedést. A munká- beszédirási pyorslrási, — tízujjas ritmikus vaksok most utaztak el Szegedről. A munkásokat Gaá! írásos gépirásl és belyesirási tanfolyamokra.
Sándor főtitkár beszéddel búcsúztatta a pályaud- Mérsékelt tandij, szakszerű kiképzés, országosan
varon.
legjobb vizsgaeredmény. Alláskörzvetités.
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Gyorsíró és Gépiróískoláliaii

— ANYAKÖNYVI HÍREK. A niult héten szülelett 14 fiu cs 17 leány. Házasságot kötöttek: v.
Yajkay Mihály és Agócsi Rozália, Csernus Ferenc cs Haraszthy Anna, Khédel József és Csonka
Mária, Daneziger Lajos és Czeisler Márta. Kürtösi János és Csillag Anna, Gyencs Mihály és
Bárányi Ilona, Németh Lajos és Nagypál Ar.ria.
Szántó Imre és Toirrbáéz Juliunna. Sinianovszky
Károly és Csollák Sarolta, Szilasi József és Gárgyán Ilonka. Elhaltak: özv. Csányi Jánosné 88,
Jakabffy Lajos 70, Makra Mária 7 hó, Vőnek" Ilona 11 hó, Buri Pál 88, Miklós Aladár 57, id. Tombácz József 32, Tóth Miliályné 31, Karai AniainC
35, özv. Kellner Mártonné 82, Csóti Mihály tit,
ördög Ferenc 45, Savanya Rozália liű, Kovács István 57, özv. Sánta Istvánné 80. Dóczi János 73,
Rétlii Imre 74, Cserép Béla 38, Farkas Miliályné
67, Kocsis Tibor 3 lió. Nagy László 76, Dékány
Géza 9, Kispéter Róza 80, Tükrös Erzsébet 29,
Fürtön Imre 14, özv. Bózsó Jánosné 79, Ifári Julianna 5 nap, Natli Gyula 53, Cseh Éva 8 hónapos
korában
S z ő r m e b u n d á t
I. rendű kivitelben M f t l C S tS P r Í V Í ! t S ? h l |
párisi divat szűcsöknél szerezze bc
i'
Húlliiu Alberl-u. IIa.
— A hivatábszervezet hírei. A szegcdi hivatásszervezet három éve cinnhel a közeljövőben hagyja el a sajtót a hivatásszervezet szegcdi szervezetének evkönyve. A könyv hü beszámolót ad a liivatásszervezet munkásságáról, belső szervezeti
életéről, az államhoz, az egyházhoz, a társadalomhoz való viszonyáról. — Á bérmegállapitobizoúság nemrégiben 80 fillérben és 1 pengőben állapította meg a paprikahasitónrunkásnők akko'dbérét. A bérmegálbipiló bizottság határozata ellen
a hivatásszervezetbe tömörült paprikahasitók fellebbezéssel éllek. Az érdekelt n unkásnőkkel és
munkaadókkal közli a hivalásszervezel, hogy a
bérmegállapiló bizottság által megállapított legkisebb munkabérnél kevesebbet fizetni nem lehet é3
a munkaadók október 5-én megállapított 7 százalékos pótlékot is kötelesek megfizetni.
A dohányjövedéki központ igazgatósága a dohánygyári
munkások részére egyszerre szerzi bc a léiirc való
tüzelőanyagot. Minden dohánygyári munkás 6
mázsa fát és 3 mázsa szenet, vagy csak 10 mázsa
fát irathat. A tüzelőanyag árának levonása heti
3 pengős részletekben történik. — A drágasági
pótlék folyósítása ügyében a rendelkezés a közeli
napokban jön csak meg. Az érdekeltek ha a 7 százalékos drágasági pótlékot még nem kapták meg,
legyenek türelenrniel, mert azt a munkaadók október 7-tüi visszamenőleg kötelesek majd folyósítani.

öngyilkossági kísérlet. Szombaton délelőtt
a Rudolf-lér 14. számú házhoz biviák a mentőket.
Dénes Ilona 24 éves háztartási alkalmazott ismeretlen méreggel megmérgezte magát. A kihívott,
mentők életveszélyes állapotban szállították a
közkórházba. Az öngyilkos leány búcsúlevelet bagvott hátra, amelyben megokolta, nogy szerelmi,
bánata miatt akart megválni az élettől.
Koesiszorcncsétlenség. Súlyos szerencsétlenség történt szombaton délután 2 órakor a nemzetközi ulon. Berkes Márton őszeszéki gazdálkodó
kocsijával az árokba hajtott. A felfordult kocsi
aló! a mentők bordatöréssel szállították a szerencsétlenül járt gazdálkodót a közkórházba.
_ Tvuktolvaj cigányt fogtak Tápén. Kolompár
István 48 éves vályogvclöcigány néhány nappal
ezelőtt kiment Tápéra és az éj leple alatt behatolt
Kárai Józsefné tápéi lakos házábd. Az udvarról
több tyúkot szedett össze, majd a szegedi piacon a
tyúkokat eladta. Másnap újból kiment Tápéra es
Révész Istvánné, inajd Bódai Balázsné hazába
tört bc. Amikor éppen távozni akart Bódainé hazából, a házbelick a zajra felébredtek és elfogták
Kolompárt
A tyuktolvaj cigánv a rendőrségen
beismerő vallomást telt. Kolompárt szombaton
adtak át az ügyészségnek.
Gyújtogatás — a nyitott ablakon keresztül.
Makóról jelentik: Veszedelmes szobatüz pusztított
szombaton Makón. Bugvi Gyöngyné Lónyai-utcai
lakása kigyulladt. A szobatüz lokalizálása után a
rendőrség megállapította, hogy gyújtogatás történt. Amikor Bugyiné eltávozott hazulról, a nyílott ablakon keresztül valaki égő fadarabot dobott bc a szobába. Az égő fadarabtól azután lángralobbant az egész szoba. A rendőrség feltevése
szerint a gyújtogatás! Bugyiné valamelyik haragosa követte cl.
— Megállapították n mentőautóban meghalt ismeretlen nő személyazonosságát. Beszámolt a
Délmagyarország arról, hogy csütörtökön délelőtt
9 óraViir a Tisza Lajos-köruton, a gőzfürdő előtt
egy 80 cv körüli szegénvesruházatu asszony ösz.
szeesett. A kihivolt mentők a közkórházba akarták szállitani, az asszony azonban a hordágyon
meghalt. Szombaton délelőtt a Délmagvarqrszág
cikke nyomán a rendőrségen jelentkezett két városi eltartott, akik bejelentették, hogv az elhalt
asszony Vér Miliályné 78 eves városi közsegélyessel azonos.
—• A budapesti Pannónia-szálló (Rákóezl-ut 51
télikertiében minden este a rádióból ts közismert
Bura Sándor cigányprímás elsőrangú, hírneves
zenekara muzsikál
Az uicai étteremben zene
nincs, ugy, hogy ott a csendes beszélgetést kedvelők zavartalanul társaloghatnak. Éttermeiben az
uri közönség találkozik
Konyhája elismerten
egyike Budapest legkiválóbb konyháinak. Arai
polgáriak, színház után kedvelt szórakozóhely.
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az uj sorsjáték húzása

Harmónia Mesterbérlef 1940-41

osztálysorsjegyef

Hegedű: Telmányi, Bustabo,
Zongora: Fiscber Annié, Magaloff, MichekngeK,
Kamarazene: Waldbauer-kvartett, --»
Ének: Gyurkovics Mária.
Bérlet havi 1.2(1 P-től Harmóniánál (Kárász
utca 14, telefon: 22-38) és Délmagyarország-jegyirodában.
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Harmónia hangversenyeit

Vegyen vagy rendeljen
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A színházi iroda hirel

Hivaios sorslegyarak:
Egész

Fél

Negyed

Nyolcad

28 P

14 P

7 P

5.50 P

Babay—Buday mesejátékával nyit szombaton
este a szegedi Városi Szinház. Szolnokon Kardoss
Géza igazgató és Tihanyi Vilmos főrendező vezetésével nagyban folynak az előkészítő próbák a
szegedi Városi Szinház megnyitó darabjából. Erej deti bemutatóval kedveskedik az igazgatóság a
közönségnek. Babay József és Buday Dénes, az
emlékezetes sikerű »Csodatükör< szerzői legújabb
csak hlílzefetl sorsleggekneh van.
munkájukat első előadásra a szegedi színháznak
ajánlották fel, hogy a kényes izlésü szegedi közönség mondjon róla először bírálatot. A kitűnő
darab csak a szegedi előadássorozat után kerül
fővárosi szinpadra. A két neves budapesti szerző
legújabb munkája zenés rrvsejáték és »Haranghal16 János* cimen kerül szinre. Az eredeti darab
(A Délmagyarország munkatársától) A Kolozs- igen nagy kiállítást igényel, épp ezért Tihanyi Vilvárra költözködő jogikar hallgatói hangulatos mos utmutatása mellett Szegeden már készülnek
A szegedi
táncest keretében búcsúztak el szombaton este a káprázatos díszletek és jelmezek.
Szeged társadalmától. A Hungária-szálloda zsú- színpadot már az eddig elkészült díszletek töltik
folásig megtelt nagytermében ott láttuk a pro- meg, de a festőtermekben továbbra ls változatlan
fesszori kar tagjai közül B a r t ó k György dr. irammal dolgoznak, hogy a szombati megnyitó
rektort, B u z a László dr.-t, a jogi ^ar dékánját, előadásra minden idejében elkészüljön. 'Az utolsó
továbbá G e 1 e i József dr., H e 11 e r Erik dr., szegedi próbákon és a bemutatón jelen lesz a két
B a n n e r János dr., S z e n t p é t e r y
Zsigmond főviárosi szerző is. A címszerepben M a d a r á s z
dr. és S z ő k e f a l v i N a g y Gyula egyetemi ta- László, az ország egyik legjobb, kitűnő hangú
nárokat. Tiz óra tájban M o l n á r László főren- bonvivanja írutatkozik be. A bemutatkozás megdező engedélyt kért Bartók rektortól a tánc meg- lepetést fog kelteni. — A színházi irodában Grónai titkárnál a bérletlekötések a legszebb erednyitására, mire a zenekar rázendített a *Nem
ütik a jogászt agyon* kezdetű csárdásra és meg- ménnyel folynak'. Akik biztosítani akarják' régi
kezdődött a tánc, amely a hajnali órákig a leg- helyeiket, siessenek bérleteiket lejegyezni.
jobb hangulatban szakadatlanul tartott. Éjféikor
tövid műsor szakította meg az andalitö tangók és
a tüzes foxok sorát: S t e f f l e r András mondott
mementót, majd T ó t h Ágoston szavalt. Igy búcsúztak a jogászok, akiket sokáig fog emlegetni és
mindig szívesen vár vissza Szeged társadalma.
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KÖZGAZDASÁG

FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
b e k ü l d ö t t hírek
Gyászmise. A szegedi Hadastyán Önsegélyző
Egylet minden évben alakulásának
hónapjában
gyászmisét szokott szolgáltatni elhalt volt tagjai
lelkiüdvéért. Ezévben a koporsós gyászmise október 14-én lesz a felsővárosi templomban.
Keresztény magántisztviselők figyelmébe. 'A
Keresztény Magántisztviselők Országos Szövetsége a KERMOOz, szegedi csoportja felhivja tagjai
és minden érdeklődő keresztény magánlisztviselő
figyelmét arra, hogy klubestjeit változatlanul a
Baross-székházban, Szentháromság-utca 5. szám
alatt minden csütörtökön este 6—10 óráig megtartja,
Műsoros délután a Móravárosban az Erdélyi
akcióra. A móravárosi egyházközség alakulatai
október 13-án, vasárnap délután 4 órakor az
»Erdélyért«-akció javára műsoros diszünnepélyt
rendeznek a móravárosi katolikus népház nagytermében.
Huszárparádé. Szeged város társadalmáinak
szine-java ad ma találkozót a Huszárparádé előadásán a színházban. Az előadás iránt, amelynek
tiszta jövedelmét az Erdélyért-akciö céljaira fordítják, oly nagy érdeklődés nyilvánult meg, hogy
már elővételben sok jegy elkelt. A jegyek elővételben a szinház nappali pénztáránál, az előadás
előtt pedig az esti pénztárnál kaphatók.
Műsoros est ^Erdélyért*. A görögkatolikus Tfjuság vasárnap este pontosan fél 8 órai kezdettel
műsoros estet rendez á felsővárosi katolikus körben az erdélyi akció javára. A műsoros előadás
után a fiatalság számára szórakozásról goudosko•dü a rendezőséa.

)( A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi állatpiacra zárlat miatt felhajtás nem volt. Hus. Marhahús I. r. 1.80—1.90, II. r. 1.60—1.70, II. r. 1.4Ö1.60. borjúcomb 2.40—2.60, lapocka 200—2.20 karaj 1.80—220, nyakas 1.60, szegy 1.60, pörköltnek
való 1.40-1.60, sertéskaraj 2.50, comb 2.20—2.55, lajocka 2.20—2.55, tarja 2.2Ó—, oldalas 1.80. zsirszaonna 2.12, háj 2.16, zsir 2.24 pengő. Teljes tej li-
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terje a piacon 22, a csarnokban 26 fillér. Baromfi.
Rántani való csirke párja 1.80-2.60, kilója 1.60—
1.80. nagyobb párja 3.00-5.50, kilója 1.40—1.50,
tyúk párja 4.00—650, kilója 1.20—1.40. sovány kacsa párja 3.50—6.50, hízott kilója 1.50-1.80, so1.70, sovány lud párja 6.50—12.50, hízott kilója 1.50
1.90, tojás kilója 2.15—250. Gyümölcs. Alma téli
szép 70-1.20, közönséges 30—60, körte téli szép 80
—1.20, közönséges 60—80, besztercei szilva 70—86,
csemege szöllő 1.20—1.50. kevert 60—90, dió 90—
140. Zöldség. Borsó zöld hüvelyes kilója 35—50
fejtett literje 70—90 pengő, zöldbab kilója 18—30,
burgonya nvári rózsa 13—16, őszi rózsa 10—14,
Ella 8—10, takarmánvnak való 7—9, vöröshagyma
10—16, fokhagyma 40—60. petrezselyem csomója
6—14, sárgarépa 6—14. vöröscékla 8—11, vöröskáposzta 10—16, zeller darabja 4—14. fejeskáposzta
kilója 6—12. kelkáposzta 6—11. karfiol darabja
10—40, saláta feje 3-8, karaláb kilója 6-10, tök
főzni való 4—8. paradiosorr 6—14. zöldpaprika
apró hesrves 10 darab 3—7. tölteni való 20-J0.
torma kilója 60—1.20. spenót 15 25. sóska 15 -30
zöld kukorica csöve 3—7 fillcr "Őzére* penrika
füzérje uj 1.50-3.50.
—oO®-

Kelemen Márton
Kelemen utca 11 szám
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Deutsch ülbert

kft. rádió ás villamossági vállalatánál
Kárász-u. 7.
Telefon: 18-71.
K

a

p

h

a

t

ó

:

METEOR
Villamossági ás Csillárgyár egyedárusitásánál. Kárász-u. 11. Telefon 3 3 - 7 6
Szenzációs tökéletes r á d i ó k

Bruckner Elemér
műszaki cégnél (a Melegkufnál) kaphatók
12 h a v i r é s z l e t r e ís
Tekintse meg kirakatomat

Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. 'Angol
font
, belga frank —.—, dán korona —.—, dinár 7.60-7.90. dollár 345.00—350.00. francia frank
—.—, hollandi forint —— cseh-szlovák korona
1145—11.80 (20 K-nál nagyobb cimletek kivételével), szlovák kor. 11.45—1180 (20 K-nál nagyobb
cimletek kivételével), kanadai dollár 250—300. len
320—3.40. leva 3.30—3.60, lira 17.40—17.90 (csak
10 lirás bankjegyek és érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég korona — , svéd korona —.—, svéd korong 71.70—82.70, svájci frank
I 79.50—80.50.
Budapesti terménytőzsdezárlat. A terménytőzsdén rendkívül csekély volt a hétvégi üzlet. MindBudapesti értéktőzsdezárlat. Csendes, esemény- össze tavaszi lucernában jelentettek bc üzletkötelen volt a hétvégi tőzsde. Az üzleti tevékenység tést. Ugy a készáru-, mint a tt-agpiacon az árak
rendkívül vontatottan Indult és nyitáskor tarrolt
a tegnapihoz képest változatlanok,
árak mellett csak egv-két részvényben volt üzletA budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.'
kötés. A tőzsdeidő későbbi folyamán a helyzet
alig változott ugy. hogy a tőzsde tartott irányzat Buza 78 kg-os 23.40. rozs 71 kg-os 19.40. zab 41)
mellett csekély árveszteségekkel zárult. Zárlat- kg-os 21.50. árpa: sörárpa kiváló 26 35. I. 2535,
kor az árak dagyrésze névleges volt. Zárlati ár- sörárpa 21.35. 6S kg-os ip.ari 22 70. takarmányárpa
folyamok: Magyar Nemzeti Bank 180 , Kőszén 65—66 kg-os 20.70.
£30.—, Ganz l-l.—. Izzó és Szegedi Kender —.—.
Csikágói terménytőzsde ünnep miatt zárva.

TŐZSDE

SPORT

A Délmagyarország
telefonszáma

éjjel-nappal

Vősórnap: Szeged AK-SDTC a Temesvári körúton
ciőtáteh: szeged a h ii.-Tcsiverisea
(A Délmagyarofszág
munkatársától)
Nagy
érdeklődéssel várja a szegedi sportközönség a
mai Szeged A f\—SBTC találkozót, amely kéthetes szünet után ismét bajnoki küzdelmet hoz
az izgalomra vágyakozó szurkolóknak. Az a
körülmény, bögy a tabellán pillanatnyilag a
salgótarjániak állanak jobban, csak érdekesebbé teheti a játékot, az a tény pedig, hogy a negyedik SBTC-ot, a tizenegyedik Szeged megelőzheti, csak fokozza nz érdeklődést. Ez a
megállapításunk persze nem azt jelenti, bogy
győzelem esetén a piros-fehérek negyedikek
lesznek, hiszen a helyezésekbe a többi csapatok is beleszólnak. Annyi bizonyos, liogy nagy
küzdelem lesz ma a Temesvári-kőrúton és remélni lehet, hogy szegedi győzelemről számolhatunk majd bc. Sok függ attól, bogy az ú j
Összetételű szegedi csatársor beválik-e. A szegedi játékosok derűlátóak, fogadásokat is kötöttek n győzelemre- Most már csak az a fontos. hogv a fogadásokat ne veszítsék cl.
A salgótarjániak szombaton cslo megérkeztek Szegedre Obrincsák
főtitkár és Iliff edző

vezetésével. Áz összeállítás közvetlenül a mefJCs
előtt dől el. mert Laczkó leesett munkahelyén
a létráról és megsérült. Kiss, bar torokgyulladása .van. játszani fog: Balázs, aki Kolozsvárott megsérült, uem jött Szegedre.
A délután 3 órakor. Tpolyi vezetésével kezdődő mérkőzésre így állDak ki a csapatok:
Szeged AK: Tóth — Rózsa, Raffai — Gyarmati, Baróti, Bertók — Bognár. Kisuczky,
Cseb, Mester, Nagy.
SBTC; Góezy — Budai. Timár — Kiss, Takács I V „ Kolláil — Baranyai, Csuberda. Jonőfi. Patrik (Laczkó), Selmeüzy.
Az I. osztályú meöcs előtt, 1 órakor a

Szeged AK

II.—Testvériség

I I I . tjsztályú mérkőzést "rendezik meg. Tekintettel arra, hogy az illetékesek ebben a két
csapatban látják a ITT. osztály első helyéért
küzdő Csapatok, a játék jónak ígérkezik. A
meccset Reméuyffy helyett Gaál I I . vezeti.

az i. t. közönséget
hogy a

R o y a b N a g y s x á t t o d á i
átvettem. Kérem szives pártfogását
u e i m

Cmm^Jí
c m o

a pécsl

»N d ű o r "- szdlloflü és a
HarkánudiióőufUrdövolt laloldonosa

A Vasutas pécsi, a ItCAC budapesti játéba
A piros-héhehnél Szikem, az

egneicmlstakitál Tatai nem fátszlh

(A
Délmagyarország
munkatársától)
X
Vasutas szombaton reggel elutazott Pécsre,
hogy a DVAC-cal vasárnap megküzdjön
a
bajnoki pontokért. A piros-kékeknél az utolsó
pillanatban változtatni kellett
összeállításukon, mert Székely, a balhátvéd nem mehetett
a csapattal. A vezetőség úgy oldotta meg a
kérdést, bogy Vargát hátravonta, a válogatott
balfedezet helyén pedig az ifjúsági válogatott
Sebők IT-t szerepelteti. A felállítás tehát a következő: P a p p — Varga, Sajtos I. — Tóth Baloghr, Sebők I I . — Sebők I.. Borbély I., Péli,
Borbély II.. Kecskés- A csapatot Csapó Lajos
ügyvezető-igazgató. Vasas József szakosztályvezető cs Faragó Gcza edző kísérte el mérkőzésére.
A' KEÁC-uál. amely a Vasassal játszik
bajnoki mérkőzést és amely vasárnap hajnalban utazjk a fővárosba, az utolsó pillanatban
szintén változást kellett eszközölni a Csapaton.
Tatainak ugyanis súlyosan beteg az édesanyja
és a futballista hazautazott Kiskunhalasra. A
vezetőség helyette Istvánt szerepelteti. A Vasas ellen ez ea összetétel: Dósai — Tóth 11. dr.,
Tóth III. dr. — István. Marót!. Molnár — VIbsay. Percnyi, Kolozsi, Lakat. Solt. Az együttest vitéz Nagy Tamás intéző kíséri ol Budapestre,
o()o—*
UTC—Szeded !H a Itafl-öfcőliaii,
F e i s ö f á r o s - n i H es
Rostas-KTK
az egiiefeml
stadionban
(74

Délmagyarország

munkatársétól)

A

hétről-hétre érdekesebbé váló szegedi alosztályból! bajnokság vasárnap ismét figyelemreméltó meccseket ad a közönségnek. A hat I.
osztályú mérkőzés közül
Szegeden
hármat
rendeznek meg — két pályán. A Liga-utcában
bonyolítják le délután
5 órai kezdettel az
UTC—Szeged AK I I I . találkozók A mérkőzésnek az otthonában játszó njszegedi csapat a
favoritja, de azért, nem lenne meglepetés a piros-fehérek győzelme sem- A j.átékot a délután
1 órakor kezdődő
UTC TL—Kiskundarazsina
>11- osztályú bajnoki mérkőzés vezeti be.
As egyetemi stadionban délután 1 órakor a

Eelsőváros—MTK. 3 órakor a Postás—KTK
meccset játsszák le. Mind a két mérkőzésen a
jelek szerint a szegedi csapat győz. de mintha
nehezebb dolga lenn© a felsővárosi együttesnek.
A többi vasárnapi mérkőzés"! 7. osztály:
Kecskemét: K T E — K E A C II.. klakó: M A K —
Móraváros (MAK-pálya, délután háromnegyed
3 órakor). Szentes: SzMÁV—SzTK. — I I . osztály: Szeged: SzTK II.—Alsóváros (Hunyaditér. délelőtt 11 órakor),
Postás II.—Kokron
(Vasutas-stadion, délben 12 órakor), Hódmezővásárhely: Toldi—Móraváros II., Munkások—
KiTE. H T V E IL—Vasutas I I - Szőreg: Rákóczi—Honvcd. Mindszent: MIE—I'elsőváros
I I . — Ifjúsági, bajnokság: Szeged: Szeged A K
—SzMÁV
(Temesvári-körűt, délelőtt 11 órakor).
Alsó várös—Móraváros
(Hunyadi-tér,
délután 1 órakor). Szentes: SzTE—Vasutas.
—oO°—

Keriile'i váüóbainokságok aHunyadi-íéren
(A Délmagyarof.szág munkatársától)
A kerületi váltóbajnokságokat vasárnap rendezik
meg Szegeden, illetve Gyulán. Szegeden, az
SzTK-pályán bonyolítják lo a szenior bajnoki
küzdelmeket, a 4X100. a 4X400. a 4X1500 méteres váltófutást, valamint az 5000 méteres
csapatversenyt. A küzdelem délelőtt 10 órakor
kezdődik. Gyulán, az ifjúságiak a 4X100. a
4X400. a 4X1000 méteres stafétában és a 3000
méteres csapatversenyben mérik össze erejüket.
—oO°—
X A Nemzeti Bajnokság vasárnapi fordulója,
A Szeged—SBTC, a Vasutas—Pécs, a KEAC—Vasas cs a Szeged II.—Testvériség mérkőzésen kívül a következő meccseket rendezik meg a Nemzeti Bajnokság vasárnapi fordulóján: J. osztály:
Kispest—Gamma, Tokod—Elektromos, Újpest—D.
MAVAG, Szolnok—Törekvés, Haladás—WMFC, II.
osztály: Duna-csoport: Postás—D. Magyarság,
Pénzügy—BLK, Egyetértés—Szombathely, SVSE—
Zugló, MTK—SFAG, III. osztály: Keleti-csoport:
CMO VE—GyAC. FTC—KAC, WMTK—SzTE„ OTK
-11T.VE. CsAIÍ—Szolnok II.

13—06
X Két KISOK-inérkőzcs. A bajnoki mérkőzések
hiányában, barátságos meccseket játszanak
•
diákcsapatok. Szombaton délután két barátságos
játék volt: Fclsőipariskola—Klauzál 4:1 (0:1). Vezettc: Jcncy. Góllövők: Márton (2), Nagy, Fáskerti, illetve Lovas. — Tanítóképző—Dugonics
4:2 (2:1).
X Vitéz Nagy Tamás eltávozik Szegedről.
Bármilyen furcsán hangzik is az a hír, hogy
vitéz Nagy Tamás; a KEAC intézője eltávozik
Szegedről, mégis igaz. Szinte elképzelhetetlen,
bogy Tamás bácsit nemsokára nem fogjuk
látni a szegedi pályákon. Nagy Tamási Kolozsvárra neveztek ki magasabb pozícióba. A
kitüntető kinevezést a legalkalmasabb embert
kapta. Kevés a szó annak a kifejezésére, hogy
milyen nagy érdemeket szerzett Nagy Tamás
a szegedi futballsport, illetve a KEAC felvirágoztatása terén. Erdélyből menekült Szegedre a KEAC-eal együtt és azóta nem lehetett elképzelni az egyetemi csapatot nélküle
"A KEAC első szegedi éveiben még tagja volt
a csapatnak, majd vezetője és állandó intézője.
Egyszóval: mindenki Tamás bácsija, nindena
volt a KEAC-nak. Az alsaövetség sem nélkülözhette és ma sem nélkülözi kivételes képességeit, hiszen a legkényesebb tisztséget, a szövetségi kapitányi poziciót rábízta. Jóságot és
szeretetet sugárzott maga körül és korrektsége mindenki előtt őrök példakép kell
hogy
maradjon. Nem szerette a »zöldasztal-harcot<,
mindig a pályán akart gvőzni; a legnemesebb
ellenfél volt és az ellenfél mindenkor meg itf
becsülte. Nem tulozunk", ha azt állítjuk, bogyl
nem lehet felmérni azt a veszteséget, amely
távozásával a szegerii sportot éri. Nagyon b'elres lenne, ha a DÉASz és az egyesületek megfelelő Kitüntetésben részesítené, emléket adná
neki, mert Nagy Tamás rövidesen Kolozsvárra megy. oda, ahonnan elindult — a KFAClioz A szegedj sportolók' sajnálják", a kolozsváriak örülnek

Kerékpárosok!

EltSrendO k e r é k p á r o k a t e n g o d m é n y o s i r ban részletre a d o m .
Gumikat
alkatrész®ke'
most filléres m _ JL _ l X m X
a
>7
trbaa kaphat 9 X 3 41 1 1 0 S a i l C R O l * néf
lisa** - 'Kiss D. alntat "«•« n . 1.

]NViltt©r>
A »Magyar6ágc f. h. 3-iki számában megjelent
személyemet sértő cikk valótlan állításai miatt a
budapesti kir. Törvényszéknél 8817—1940. sz. a. a
büntető feljelentést meglettem. Korda Jenő*) E rovatban közöltekért sem a szerkeszt®ség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
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Ertesités
Tisztelettel értesítem t. Kartársaimat, hogy
a ni. kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi Miniszter Ur 72360/1. b. 1940. számú rendeletével Szeged város körzetébe cukornagykereskedőül kijelölt.
Ezért kérem, hogv cukorigényléseiket hol*
záin íratni szíveskedjenek.
Bercsényi-utca 5b. alatti cukorraktáram 9
nap minden szakában t. vevőim rendelkezésére áll, ahonnan minden mennyiség, akár személyesen elvihető, vagy megrendelhető, a hiánytalan és mielőbbi hazaszállításáról mindenkor gondoskodom.
Szeged, 1910. október 11-én.
Tel jes tisztelettel!
Kocsis Ferenc.
Cukorraktár1 telefonszám: 14-56.

Uriház Szegeden
adómentes, 5 szoba, központi fűtés, melegvíz, báemesterlakás, diszkért, város központjában, eladó.
Érdeklődét HÁZFELÜGYELŐNÉL, Szeged Békeutca 5a.
El
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Párisi Nagy fcruház Rf.
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Szeged (Csekonícs í s Xiss-utca sarok)
HÁZTARTASI PAPÍRÁRU:
Havanna csomagoló papir 5 iv
Kalapcsomagoló fehér papir 20 tv
AIlváDypapir szines 10 darab
Kék nyomású falvédő 2 darab
Papírtálca O-s 30 darab
Csipkés tortapapir 3 darab
Mignon kapszli l-es 120 daraB
Barna fedelű beirókönyv 5 darab
Fehér irópapir 15 i *
Fogalmi papir 22 iv
írógép papir 20 iv
Kockás, vagy vonalas papir 12 ÍV
Szegedi lap 5 darab
Virágos, vagy névnapi lap 10 darab
Szállítólevél könyv
Számla könyv
Jegyzék könyv
Fehér, vagy barna csomagoló papir '4 ív.
Szines boríték 50 darab
Levélpapír 10 darab
Papirszőnyeg 100 cm széles 1 méter
Papirszőnyeg lemosható 70 cm széles 1 m
Leyélpapir 10 darab borítékkal együtt

—.24
—24
24
—24
—24
24
—.24
—24
—24
—.24
—.24
—24
—24
—24
—25
—25
—.25
—.26
—.26
—26
—.29
—.36
—48

KOZMETIKA
Hz őszi

szépségápolás
(Folytatás)

^ Legtöbb panaszt a különféle festékrendellenességek okozzák. Az ibolyántúli sugarak hatására
ugyanis a pigment elosztás nem történik egyenletesen a bőrben s ezáltal kisehb-nagyobb foltos
képződmények, szeplők, mályfoltok
keletkeznek.
Az ilyen festékfoltok Bizonyos mértékig maguktól is elhalványulhatnak, de a makacsabbak eltüntetéséhez szakszerű segítségre van szükség
Szeplő ellen fényvédő és halványító kenőcs, esetleg hárríasztás jöhet szóba. A májfolt, valamint
a napfolt eltüntetése már nehezebb feladat, mivel sokszor az ilyen szépséghiba komolyabb belső bántalmakkal függhet össze. A kifehéritést a
ipigmenjoldó kenőcsőkön kivül, esetleg citromos
vagy boraxos vízben való mosakodással is elősegíthetjük.
A legtöbb arcra ráfér egy kis »nagytakaritás.«
A pórusokból ki kell tisztítani a felgyűlt váladékot, faggyucsapokat, nitesszrekeL
Arcmasszás,
különféle hormonos és vitaminos arcpakolások és
megfelelő, de ártalmatlan szépségápoló szerek
konzerválják a bőr frisseségét, épségét. Az aroápolás módja egyénenként legyen megszabva, ezért célszerű időnként szakemberek tanácsát kikérni. Nem szabad megvárni azt az időt, midőa
az arc kezd öregedni, addig kell résen lenni, mlg
nenj késő és arra kell törekedni hogy az arcbőr
sokáig megőrizze fiatalságát.
(Folytatjuk)
R . O.-ná,
KOZMETIKAI ÜZENETEK
Szentesi asszony 26: Leghelyesebb, ha orvoshoz fordul, hogy az kivizsgálás után irja elő fogyókúráját.
Elkeseredett: A beteg fejbőrt és a beteg hajat a legtöbb esetbon gyógyítani lehet, igy a káros következmények: a hajhullás és a hajritkulás is megállíthatók.
Előfizető leánya: Ne használjon por-rnzst,
mert az ön arcbőrére csak krém rúzs való. Éjszakára megfelelő bőrtápláló krémet.

Kunsági Rum és Likőrgyár

Szeged, Kossuih La$os*sugáru! 21.
Telefon 28-33.
luloldonos: HI1CSHA MIHÁLY
Céö: K u n s á g i L ' h ö r ő u á r
t k e m é í j e h elve p e d i g :

Jó minőség, oltsd ár t

Előkelő budapesti nagykereskedő
és importvállalat keres

Szeged és hörmiéhe részére

Képviselőt :

Figyelembe jöhet olyan vállalat, mely a
a fennálló egyensulytprvény rendelkezései
szempontjából megfelel. Ajánlatokat kérünk „Vegyészet" jeligére Blockner J. hirdető irodához, Budapest IV. Városház u. l ő .

Manicürós,
Belvárosi
üzletbe tizéves gyakorlattal állást keres. Fodor utca 4 sz. em 4. aj.
Bútorozott szobáját leg
gyorsabban adja bérbe,
ha apróhirdetést ad a
Délmag-yarországba.
E l e g á n s a n
bútorozott
szoba
külőnbejáratn fürdőszo
bahasználattal jutányos
áron kiadó. Kiss ntca
L sz II. emeleten. Párisi naevárúház fölött.
Szépen bútorozott szoba 15-re vagy elsejére
kiadó. Megtekinthető:
12-14 óra között. Vadász-utca 4.
Elegáns bútorozott szoba fürdőszoba használattal, különbejáratta],
azonnalra kiadó. Feketesas u. 17. II. em. Bokor lakás.
Elegánsan
bútorozott
szoba külön bejárattal,
fürőszobahasználattal,
kiadó. Polgár ntca 21b
emelet 2.
Belvárosban külőnbejáratn bútorozott szoba
kiadó. Kelencn n. 11. I I
8. Megtekinthető 13-3
között.
Különbejáratu
bútorozott utcai szoba ikadó.
Püspök utca 11a. I. 1.
Szép bútorozott szoba
középkorú tisztviselőnek kiadó. Kossuth Lajos sugárut 41. I. 9.
Magányos urnő külön
szobával
lakótársnöt
keres Korona ntca 6.
földszint.
Szép napos 2 ablakos
magasföldszinti különrbejártu bútorozott szoba fürdőszobával, esetleg zongorahasználattal
1 v. 2 urinőnek kiadó.
Kossuth Lajos s. út 43
földszint 3.
—i.

•.—
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Átadhatja lakását novemberre, aki költözködni akar, ha a Délmagyarország apróhirdetései között ajánlja
azt.
LAKASÜGYNÖKSÉGI
IRODA megnyílt Dugonics tér 11 sz. T. 25-47.
Lakások, lakrészek, bu
torozott szobák, szives
bejelentését, bérbeadás
céljából kérjük.
99
2 szobás összkomfortos modern lakás november 1-ére kiadó olcsó lakbér Deák Ferenc utca 22 II. 1.
Földszinti egy szoba
fürdőszobás lakás kiadó. Polgár-utca 6. sz.
November l-re.
3 szobás lakások kiadók, erős hangú rádió
olcsón eladó. Róka n. 2
szám.
Kiadó 3 szobás lakás
kertes bérvilla I. emeleten. Szentgyőrgy n.
12 sz.
Háromszobás lakást ke
rcs gyermektelen állami tisztviselő.
Cimet
kiadóba kérek. Azonnalra is átveszem jeligére Házfelügyelőt díjazom.
1 (esetleg) 2 szoba előszobás lakás kiadó. —
Pulo-utca 23.
Kiadó Brüsszeli-körút
28 sz. alatt egyszoba,
konyha, kamrából álló
lakás. Viz, villany és
gáz bent van. Érdeklődni a házfelügyelőnél
Szoba, konyhás spejzhöl álló száraz, tiszta
lakás november 1-érc
kiadó. Böhm-telep Vág
utca 7 sz.

— — e

Külőnbejáratn bútorozott szoba fürdőszobahasználattal azonnalra
kiadó. Kossnth
Lajos
sugárut 41. II. 12.
Különbejáratu bútorozott szoba féregmentes
kapukulccsal kiadó. —
Vitéz ntca 29 sz.
Intelligens
független
férfi, bútorozott szobát
ellátással kaphat magános urinőnél. Középkorú jeligére.
Bútorozott szoba kiadó zongora és fürdőszoba használatta' Hullám u. 8. sz.
Bútorozott szoba külön
bejárata
kapukulccsal
olcsón kiadó. Hunyaditér 3. II. em. 7.
Különbejáratu bútorozott szóba fürdőszobahasználattal jutányosán
kiadó. Rudolf tér 14. II
em. balra I. ajtó.
Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Használt homokfutó
kocsi
eladó. Feltámadás u.
28.
Elegáns bútorozott alkovos
UTCAI SZOBA
fürdőszobával kiadó —
•Csendes* jeligére.
Keresek egy különbejáratu üres szobát belváros közelébe Szent Ferenc u. 5.

Keresztény, irodai mun
kaerő könnyen talál állást a Délmagyarország
apróhirdetése utján.
MAGÁNNYOMOZÓ!
Kamarás ny. rendőrtanácsos nyomozó Irodája megfigyel, nyomoz,
informál! Dugonics tér
11 Telefon: 27-88.
IGAZOLVÁNYKÉPEK
sürgős esetben 10 perc
alatt készit Kozó foté.
Mikszáth Kálmán n. 13.
3 drb gyorsfénykép 70
fillér. Felvételek este
is készülnek.
\
Stoppoltassa ruháit a
•Budapesti* kézmüszövőnél. Eredeti
gyári
beszövések. Üzlet: Ilági sörkerttel szemben.

Cipésztanonc jó fizetéssel felvétetik Oroszlánutca lh. Szabó cipész.
Egyetemi hallgató társalgó módszerrel német
nyelvben tökéletesítene
haladókat. Jelige: Szent
Imrés.
Kifutóleány rendes családból való, ügyes, szór
galmas felvétetik. —
László Árúházba.
őskeresztény
jogvégzett fiatalember magánvállalatnál elhelyezkedne. Október 15 jeligére.
Női fodrász segéd, vagy
nő és manikűröző kisasszonv felvétetik. —
Hcimnél. Takaréktár u.
8 sz.
Nevelőnő magyar, németül beszél egész —
vagy félnapra állást
keres bároméven felüli
gyerekekhez. Ajánlatok
Gyermek jeligérc a kiadóba.
Előkelő biztosító intézet keres üzletszerzőket. Ajánlatokat Fix és
jutalék jeligére a kíadólia kérünk".
Ovakorlott szemfclszedőnö és tanulólánv heti fizetéssel felvétetik.
Váczi-kötödc Mérey u.
1 szám.
Raizoktatásra tanítványokat vállalok". Cimen"
Kossuth Lajos sugárul
4 Trafik.
Kisegítő cukrászsegédet 14—15 éves fiut-leánví tanulónak felveszek.Holczer cukrázda,
Szentháromság u.
Tanulólányok felvétetnek, kik
tanultak de
nem szabadultak előnyösen
szerződhetnek
Széchenyi tér 7 T, 18.
Magányos nő beteget
szakszerűen diétáz. —
Ajánlatokat a kiadóba.
Diétázó jeligére kér.
Tanulólányt felveszek
azonnalra. Csernák Matild, Szent Háromság u.
6b
Intelligens nő társalkodónőnek, gyermek mellé vagy kisebb háztartás v. üzlet vezetését
vállalja, esetleg vidéken. Szerény jobb nő
lakást
kaphat. Kádár
Júlia, Zerge n. 12.
Cipészsegédek női ágó és
ffi munkára felvétetnek
Columbia Petőfi Sándor s. út 14.
Menekült bárom nyelvet beszélő gépkocsivezető állást keres. —
Bothián Vitéz utca 18.
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irodai
lisziuiselöif

aki gyors és
gépirási
gyakorlattal
rendelkezik felvesz rész
vénytársaság. Személyi
adatok pontos közlésével ajánlatokat Szeged
63 postafiókra kérünk.
Tizenötéves építőipari
és nagy irodai gyakorlattal, építési v. más
műszaki irodában kores elhelyezkedést: —
Köhler József rajzoló,
Szeged Retek u. 43.
""zongorát
tökéletesen hangol, javit Rakovszky a Zeneiskola hangoíója Jakab'
Lajos ntca 5. Telefon:
22—80. Levclczőlaphivásra is azonnal jön!
Tanulólányt felvesz —«
Zombori Ida női szabó
Liliom u'ca 7. szám.
Cipőszakmában
járta?
utazót keresek. Párisikörút 30 kocsma.
Cukrász segéd, önállóan dolgozó felvétetik,
Czékus cukrász Patőfl
S. sugárut 7.
Varrnitudó jobb leány
szakmai továbbképzésre felvételik. Baracs —•
divatáráház.

Bejáró,
mindenes és
más háztartási alkaL
mázott tömegesen jelentkezik, ha a Délrua*
qyarországban apróhirdetést ad fel.
Hosszú
bizonyitványnyal főzéshez értő min*
denes felvétetik. Mar*
git u. 26 földszint 3.
Egy magános nőt háztartás vezetésére keresünk. Kószó András —«
Tápé, füszerüzlct.
'
Középkorú szegény aszszony félnapra bejáróhelyét v. alkalmi munkát keres. Koinocsinné,
Bokor-utca 4c emelet.
Főzni tudó, komoly nő
bejárónőnek felvétetik,
Madács u. 8. II. err-elet
9.

HáiJngaTlon.
Molnár utca 8 számú
ház eladó. Gazdálkodónak igen alkalmas.
Háromszobás, fürdőszo*
bás, adómentes magánház eladó. Viz, villany,
Csáktornyai-utca 9., —
Csapatkórházzal szemben.
Házhely eladó római
körút mellett. Érdeklőd
ni Hóbiártbasa- utca 9

Szabadságomról visszatérve az
ANGOL és NÉMET
nyelv tantását megkezd
tem. Magánosoknak és
csoportoknak.
FÉNYESNÉ Tisza E
körút 31. I. em. 10. lelefon 24—14.

Keresztény nő elvállalna
pénztárkezelést
kaucióval. Cim Hullmann Mária Róna u. 6.

Péktanonc teljes ellátás
sal Dorozsmára felvétetik. Érdeklődni lehet:
Papp Nándor ékszerésznél Szeged. Csekonícs u. 1 sz. alatt.

Gvermektelen házaspár
házmesternek
felvétetik. Polgár u. 18.

Családi ház eladó. Újszeged legjobb helvén,
gyümölccsel viz, villany
gáz benn. Bethlen u. 8,

Szépirásu fiatal okleveles keresztény . tanítónő irodában elhelyezkedne Szorgalmas kiadóba-

Baktói kiskertekben ket
tő egymásmelletti liér*
parcél'Í3 eladó. Építkezésre kiválóan alkalmas. Bihari utca egy.

Fodrásznőt jó munkást
felvesz Becker Újszeged Vedres utca lh. ,

Fiafal segéd és tanonc
felvétetik Kiler szabó
Feketesas u. 21.

Somogyin eladjuk 9 utca 535 sz. prima 2 szobás házunk, villannyal,
kúttal, padolva alkalmi vétel. Elköltözés miott. Sürgős.
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Eladó olcsó üázfelkeh,
családi házok, iterltazah, msieőcdl villák, szálló, auomöicsös,
szánta, tanyás klriokok alkalmi
vételek!

Háztelkek « vároa minden részén 2500 P-től 30.000
P-ig. Újszeged! villatelkfk 3000 pengőtől feljebb.
Újszegeden adómentes 3 szobás villa 6000 és 10.000
P. Újszegeden adómentes 4 szobás villa koit forltal kertes 220CM P. Újszegeden bérvilla 3x2 szobás
fürdőszobás lakással kertes, 20.000 P.
Alsói ároa, köves utcaiéi, sarokház 1 és 2 szobás lakással 6500 P. Felsővárns, adómentes szép 3 szobás
családi ház. 7000 P. Rókuson, emeletes ház 4 lakás«al 7000 P. Rókuson emeletes ház 5 lakással füszerüzlettel 10 000 P. Kálváriánál, adómentes családi ház. 3 és 1 szobás nri lakással, kerttel 13.000
P. Bécsi-körutnál magasföldszinles 3 és 1 szobás
komfortos lakás pincérei, kerttel 15.000 P Nary
emeletes hérház 2400 P évi jövedelemmel, víz, villany, "Petőfi sugárulnál 24.000 P. Adómentes családi ház, 4 szobás komforttal, pincérei, belvárosnál
20.000 P. Adómetnes emeletes üzletes ház 5 lakással, vlz. villany
Mars-tér közelében 20.000 P.
Nagy emeletes bérház üzlettel, 7x1 03 2 szobás lakásokkal fő úton 32.000 P. Fatelepnek, gyárnak alkalmas nagy ndvari épületekkel, utcai magasföldszinles házzal, nagy udvarral, fő úton 20.000 P.
Adómetnes kétemeletes hérház fürdőszobás lakásokkal, 7 százalék tiszta haszonnal .55.000 P. Nary
üzletes hérház komfortos lakásokkal, a belváros
előkelő részén 10.500 P. jöv. 100.000 7.5 holdas
•zöllő, szántó 3 szobás házzal Sándorfalván 13.000
P 30 holdas bánáti la. szántó tanyával 30.000 P.
57 holdas szöllő. gyümölcsös, szántó, úri birtok,
rtndes épületekkel 55.000 P. 118 holdas bánáti la.
szántó úri birlok rendes épületekkel, ártéz? kúttal
95.000 P. A felsoroltakon kivül még nagy választék. 14 holdas legprímább fekete föld 4 szobás
liirdői-Bohás lakóházzal, sok gazdasági épületekkel, ártéri kullal felsővárosi villamoshoz közel
n. ólenkínt 2 P 50 fillér. Alkalmi Tételek.

Méze r né
f . M. ingatlanirodánál, fUorthy M. tL t
palotánál.)
SZÁNTÓFÖLD
ELADÁS. 25 és 50 bo'd
lürgösen eladó.
Házeladás. Belvárosban 4 szobás lakássa)
P 12.800. Halász-iroda,
Mérey-utca 12.
Házeladás Szent István-lérnél jövedelmező
ház olcsón, kedvező fizetéssel eladó.
Érd.:
Halász ingatlanirodában
Mére.y-utca 12.
Házeladás
Szentháromság utca és a Máivás-ter sarkán 1x2 szobás, kövesut, nagyon
szép hely, sürgősen 7800
P-crt. Érd.: Halász-ingatlanirodában Mcrcy u.
12. szám.
2000 pengőtől telteié
minden értekben és a
város minden részében
Pld eladó házakat HALÁSZ-.! NGATLA N IUOIIA, Mérey-utca 12.
Riadó liáz Nagyköraton belül, emeletes 1x1
szobás, összkomfortos,
3x1 szobás, nagy telekkel P 15.000 ért. nagy telekkel P 7000 el átvehető. Halász-ingatlaniroda.
Igen olcsó háztetők
eladó.
HALASZ
tigatlanirodx,
. Mérey-utca 12,
Jóforgalmu vendéglőhöz társat keresek sürgősen. Címem: Halász
.I0zs-.pt ingatlaniroda.
Mérev U. 12. Rákóczi tér
4 szobás összkomfortos
kertes magánház eladó
Liliom utca 10. Megtekinthető 11—17 óra kö
£ótU

(Kultúr-

qpffí-vcféq
Zsirt vásárolhat' azért
a pénzért, amit a pincében és padláson heverő mindenféle limlotncrt kap, ha a Déímagyarország apróhirdetései között meghirdeti.
Egy SlNGERrféle bilíiSrd soknak örömet,
a tulajdonosnak örömön kívül jövedelmet
Jelent
siMGEr&mwLrs t
BH.IÍR0CYÁRA SZEGED,
»Lá«rr4TCrrr

ina

Kossuth La jog e.-nt 31
.lókarban levő férfirnhák közepes alakra eladók. Szende Bcla u. 6.
délután 3—4-ig.
l'üszenizlct
forgalmas
sugárúton olcsó házbérrel eladó 800 pengő
jeligére.
Jóforgalrrű étkezde eladó Gróf Apponyi A.
útra 18.

Szegpd szab. kir. város területén 1940. október 5-től 12-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát:
Gora dátiosue eladta Kovács Ferencnek a
Nesziirj dűlőben lévő 1000 n. öl területű földjét
4.37 K kat. f. jövedelemmel 1400.— pengőért.
Varga Mihály cs neje eladták kk- Varga
Péternek a Domaszék 336 számú házát 1529 n.
öl földdel, melynek k a t t. jövedelme 5,12 korona 1000.— peugőért
Nyári Ferenc és társai eladták Csúcs Jánosnak a Csizikhalom-dülőben lévő 1 beid 916
n. öl földjüket. 42.16 K
kat. t. jövedelemmel
6260.
pengőért
Ifj, Tóth Ferenc, eladta ifj. Tófb Istvánnak
az örhalom-dülőberi lévő 2 beid 781 n. öl földjét 10.47 K k a t t. jövedelemmel 2000.— pengőért.
Somogyi FefenCné eladta Cserei Józsefnének a Székcly-s'or 12 számú házát 220 n. öles
telekkel 7000.— pengőért
Berta
Imrénc eladta Sánta Mihály
és
nejének az Ábrahám-dűlőben lévő 778 n. öl
földjét 2.24 K k a t t.. jövedelemmel 700.- peugőért.
Köok l'tnréoé eladta Szűcs Lajos Tstvánnak
a Belső Szatymaz-diiljöben lévő 1 hold 645 u.
öl földjét 29.47 K . kaL t jövedelemmel 3000.—
pengőért.
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BIRTOK

berendezett t e h e n é s z e t t e l
E L A D Ó .
Dr. Nagv Mihály Fodor-utca 2a.
15
Szakszerű művészi
SZONVEG JA VITÁS
SZÖNYEGSZÖVÉS
Fischcr Aladárnó szönyegszövőőéjébcn Dugó
nics utca 14.
Uj Schach motorcsónak
olcsón eladó. Érdeklődni Fercnczi Valéria tér
6 sz.
Egy fekete férfi télikabat, pcrzsagallérral és
egv felöltő magas alakra eladó. Blaskovits bútorüzlet, Tábor utca 5.
Keleti perzsa függönyök (Garamanni), több
ablakra eladó. Megtekinthető délutáni órákba 11 Református palota
III. em. 26.

Eladók: pianino (Hoffman-Cerny!) hatszemélyes karlsbadi étkészlet, politúros kisasztal,
tollpárnák, fehér ágvdamaszt. Középtermetre: valódi angolszövet,
férfi ruhák viseltes télika
bút. Apponyi u. 15 sz.
Emeleten.
2, 3, 4 ni épületfa anyag
és hódfarkú cserép eladó. Hegedűs füszerüzlet Sajka u. 13.
Eladó 14 karátos arany
női karóra, alkalmi vétel Kálmán u. 12.
Belvárosi temető legszebb helyén nagy családi kriptály eladó. Érdeklődni Lechncr tér 6
emelek

Eladó egészséges 41
családos méhészetem —
teljes felszereléssel téli
élelemmel bőven ellátva Csaba n. 19.

2 tonnás teherautó eladó Murka és Társa
gépműhely Szeged Vadász utca 1.

"""sOLLUXLÁ MPA
jó karban lévő jutányos áron eladó. Kaiser, villanyszerelő Dugonics tér 2. sz.
1öfi

Elsőrendű magasszárú,
fekete férfi b$x
cipő
minden számban alkalmi áron eladó. Alkalmi
üzlet Oroszlán u. 5. sz.

Elköltözés miatt cgves
bútordarabok, szekrény
Íróasztal, verandára va
ló vessző fonott garnitúra stb. eladók. Uj-tér
1. (emelet.)

Szőnyeg axminster, —
vaskályhák, télikabát
jéállapotban eladók. —
Szabóné Osztrovszky u.
12 sz.

1 erős 4 kerekű kézikocsi eladó. Rókusi torna
csornokban.
.főforgalmú füszerüz«et
más elfoglaltság miatt
eladó. Rózsa u. 5.

Erdélyből nagyobb tétel
TÖLGYLA
PARKETTÁT
kapunk. Érdeklődőknek
készséggel adunk felvilágosítást.
WIuHEIM
TESTVÉREK fakereskedok. Szeged Mars-tér
2—3. Telefon 26-18.

Hálószoba, iratszekrény
női Íróasztal, g r a m a "
fon lemezekkel, különféle bútorok, tükör, —
képrámák, lisztesláda,
cégtáblák eladók. Kétajtós jegesemet kisebbro cserélném. Csckonics u. 6. T. 6.

Használt elegáns télikabátot és ruhát olcsón
vehet, ha apróhirdetés
utján keres a Dclmagy arországbau.

Férli ruha közép termetre leányka boy kabát 10—12 évesnek eladó. Újszeged Középkikötősor 3 sz.

Női téliruliák és kabátok eladók. Tömörkényi u. 8 kapualatt balra
BÖRKARÁTOK
mérték után 1. rendű
kivitelben készülnek, —
javítások vízhatlan festéssel. CSORDÁS bőrruha készítő mester,
Sajka u 14.
Tizenkét személyes étkező készlet eladó. Dugonics utca 14.
ORVOSI KÖPENYT
szaküzletben rendeljenPrima
pejacsevicsből
24 pengő, panamából,
rayékóperből 12.80. —
Hozott anyagból is. —
Köpenyüzem Polgár 11
3 sz.

M A V . háztól házig
forgalom ügynöksége
Bútorszállítás
helyben vidéken
g é p k o c s i k k a l is.
Fuva'íelvéleli iroda.
Kütcsev utca 10.
Füszeruzlet ítaimeiessei, berendezéssel aruval eladó. Cim Dauuer
füszyriizletbcn.
Vcszck nasznált férfi,
női ruhaneműt, zálogjegyeket mindenről. Csehó Attila u. 8. sz.
Uj perzsaszőnyeg g\ári 3x2 méter továbbá
összekötők jutányosán
eladók. Köpenyüzeno —
Polgár u. 3.
Réjri típusú
hálózati
rádió olcsón eladó. —
Ösz utca 29.
Kerékpár,
női és egy
férfi igen jó áLlapotban
olcsón eladó. Ilunyaditér 3. TI. 7.
Kombinált szobabútor,
szőnyeg, festménnyel —
együtt, esetleg darabon
ként is, perzsa és argamán szőnyeg, perzsabunda zongora eladó.
Püspök u. 12 f. 7. sz

üflidmrftfr
Hozománnyal nősülhet,
ha a Déímagyarország
apróhirdetése utján keres házastársat
Elvesztettem tárcámat
iratokkal. Megtalálóját
kérem adja le jutalom
ellenében a kiadóhivatalba Dr. B. J ieligére
Kaptafa és sámfa készítő műhelyemet Kigvó
u. 7 sz. alá helyeztem
át, abol cipő gyári kap
tafa richtolást is vállalok. Teljes tisztelettel:
VÖRÖS LAJOS

Folvtonégfl kályhát
rendkívül jutányosán —
kaphat, ha lead egy apröpirdetést a Délmagvarországba.
Kertgondozást,
gyümölcsfa kezelését jutányosán
elvállalom —
Csonka Antal. Újszeged
Csalogány u. 3.
Megnősülne iparos fiatal ember. Jóravaló nő
nck goudinegosztója —
lennék, esetleg üzletbe
benősülne. Boldog otthonra vágyik jeligére.
Jobb nőt társnak keiesek,
kinek
iparjoga
van. Lehet varró, kalap vagy egyéb «zakmabeli iparral. Üzlet
jeligére.
HAZASSAOOKAT
szolid alapon sikerrel,
azonnali
bemutatással
közvetít, búszéve fennálló MERKÚR
Iroda.
Petőfi sugárút 37a. —
kanu a ! " "
Férjezmenne. csinos fia
tal orvos özvegve, keresztény orvoshoz —
Megélhetés biztosítva.
40-től ieligére a kiadóhivatalba.
Egy jólelkű tisztviselőnő. középkorú, férjhezmenne úriemberhez —»
Unalmas a magány —
leltéére.
Idős hölgy izraelita —
családnál othont keres.
Leveleket Fizető jeligére.
Bármely felekezetüeket
3 hónap alatt kitanítok
nöiruha szabás-varrásra jutányosán Pol&áru. 3.
Cl ANOZT ÁSSON
Bertalan József dr. vegyészmérnökkel. Olcsó
és megbízható. Marosulca 15.

Szerkesztésért és kiadásért felel;

Berey Géza

főszerkesztő.
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R t
ügyvezető-igazgatója.
—0O0—
Szerkesztőség: Szeged. Aradi-utca 1 — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14 - Kiadóhivatal:
Szeged. Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség
kiadóhivatal és nyomda): 13-08,
Kiadótulajdonos:
Délmagvarország Hírlap- és Nvomdavállalat B t
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY
körtorgógépén
Szeged, Kálvária-ntca 14, telelőn: 10-84
Felelős üzemvezető: Ablaka István

ÉRTESÍTJÜK.
a n. érdemű utazó-közönséget, hogy l O l Q Ó h d
14-101 az összes áutóállomásokon felvesszük
a szolgálatot.
Széchenyi-tcri állomás telefonszáma 1 0 - 5 0
Kölcsey-utcai
„
„
10-51
Szeged p, u.
„
„
12-50
Kérjük a nagyérdemű utazó-közönség szíves
párfogását

Szegedi Autoiuvarozófe

ipari és m n i b e n
bevezetettnek, lehetőleg műszaki
mában jártasnak

szak-

mipuiseieiei adunh
jutalékos alapon. A j á n l a t o k ;
MAGYAR
VEGYTECHNIKAJ
KÜLÖNLEGESSÉGEK,
Budapest, 62. Postafiók 114,

