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liz kilométer mélyen nyomultak bc
az olaszok Görögországba

dezett Az iskolákat bezárták. Az olasz követ még
mindig Athénben tartózkodik és előreláthatólag
addig fog ottmaradni, mig a római görög kövei
nem tér vissza hazájába. Az olasz állampolgárokat, rendőri felügyelet alá helyezték. SzalouiLibar
a lakosság abbahagy ta a polgári munkát.

Gomb álfák Korinthoszi es Athén repülőtéréi - A görögök a közeli
napokban nem várnak olasz részről nagyobb Hadműveletet

BuKörla ígfnwe
az Egel-tengerl hifáröra

A Görögországból érkező hirek arról számolnak be, hogy a görög kormány egymásután adja
ki háborús rendeleteit. A magángépkocsikat és
társasgépkocsikat egymásután elrekvirálták, a
gépkocsivezetőket mozgósították. A mozgósítás
egyébként Görögországban minden 20 évet betöltött és 43 évet meg nem haladt korú lérliro vonatkozik.
A keddi első jelentések szerint az olasz csapatok mintegy 10 kilométernyire nyomultak előre
görög területen és Koturnál elérték a görög crödvonalat. A görög főváiosban héilön három légiriadó volt, az olasz repülőgépek három izben jelentek meg Athén felett és bombákat szórtak a
tati repülőtérre. Az olaszok Korinthoszi is bombázták, a légelhárító ütegek nyomban védekezésbe
kezdtek.
Londoni jelentés szerint György görög ltirály
regitseg kérelmére VI. György angol király válaszolt és üzenetében hangsúlyozta, hogy Anglia sa-

ját ügyének tekinti Görögország ügyét és minden
segitséget megad Görögországnak. Ugyancsak üzenetet intézett Churchill angol miniszterelnök Mctaxas görög miniszterelnökhöz. Biztosította a görög kormányfőt, hogy Anglia.tőle telhetően segjteni fogja Görögországot.
A londoni görög követ hétfőn az angol külügyminisztériumban jelent meg és megbeszélést folytatott Sir Cadogan államtitkárral, majd Halifax
lord külügyminiszter fogadta a görög követet. Az
angol hírszolgálati iroda félhivatalosan közleményt adott ki ezekről a megbeszélésekről és hozzáfűzi, hogy ugyanekkor az athéni angol követ
megbízást kapott kormányától, amelynek értelmében biztosította Mctaxas görög miniszterelnököt,
hogy az angol kormány minden segitséget megad
Görögországnak, amire csak szüksége van.
Keddre virradó éjszaka a görög fővárosban
ujabb légiriadó volt, amely 50 pereig tartott. A
légelhárító ütegek működésbe léptek.

A hlrály vette ál a görög hadsereg legfelsöhh
parancsnokságát

Belgrád, október 30. Athénből jelentik? rA
szárazföldi, tengeri és légihaderő legfelsőbb
>parancsnokságát maga a király vette át. Főparancsnokká Papagosz tábornokot nevezte ki.
Athénből kedden délig további harctéri hírek — kivéve az epiruszi arcvonalon folyó öszszelűzcst — nem érkeztek. Görög kotöuai körökben úgy látják, hogy Olaszország a közeli

napokban még nem fog nagyobb katónai tevékenységet kezdeni és az olasz hajóhad sem
fog a görög 'Arcliipelagosrg előnyomulni.
A
görög rádió hétfő este óta többízben felszólította a nyílt tengeren lévő görög hajókat, hogy
meneküljenek amerikai,
vagy
hollandindiai
kikötőkbe.

Közös angol-görög tengernagyi vezérkari terv
Stockholm, október 30. A Német Távigpti
Iroda jelenti: A londoni Daily Tclegraph sfccrint az angol és a görög tengernagyi vezérkarok közös terveket dolgoslak 1A és ezeket most
meg lehet valósítani. A megbeszéléseken állí-

tólag arról is volt szó, hogy Görögországnak
szüksége van erős parti ütegekre. Anglia minden tőle telhetőt megtett, hogy Görögországot
felszerelje elég erős modern lövegekkel.

Belgrád, október 30. Szófiából érkezett jelentések szerint arra vonatkozólag hogy Bulria az Égei-tengeri kijáróra vonatkozó igényét
fegyveres úton érvényesítse, hivatalos helyhez
közelálló körök véleménye szerint aligha lesz
szükség. Bemélik ugyanis, hogy erre nézve Görögországtól megnyugtató kijelentéseket fog
nak kapni.

November í :
fordulópont Törökországban
Belgrád, október 30. A török fővárosból Belgrádba érkezett különböző hirek egyöntetűen arról számolnak be, bogy ott az eseményeket egyelőre hidegvérrel szemlélik. Istanbuli beavatott
körökben szerzett értesülés alapján a Politika tudósitója ugy tudja, hogy november elseje fordulópontot jelent Törökország helyzetében. Az államelnöknek a parlamentben tartandó beszéde fogja
eldönteni, mi is lesz Törökország állásfoglalása
az olasz—görög háborúval szemben. A lap tudósítóját arról értesítették, hogy a fennálló görögtörök megállapodás értelmében Törökországra
nézve nem kötelező a háborúba való beavatkozás.
Istanbul lakossága nyugalommal szemléli az eseményeket.

A jugoszláv miniszterelnök nem
fogadta o görög Követet
Belgrád, október 30. A Nemet Távirati Iroda
jelenti: Itteni politikai körökben koholmánynak
minősitik azt a hirt, hogy Pál kormányzóherceg
Cvetkovics miniszterelnök, Markovics külügyminiszter és Medics hadügyminiszter jelenlétében losadta a görög követet

Kitalálás a Skoda-gqár bombázásáról szóló hir

Berlin, október 30. A Nemet Távirati Iroda jc- |
lenti; A nemet harci repülőgépek kedden az egész
nap folyamán folytatták London elleni támadásaikat. A ledobott bombák az angol főváros különböző részeiben ujabb tüzeket és robbanásokat
okoztak. Egy német könnyű bombázó ujabb eredményes támadást intézett egy kikötőben levő több
hajó ellen. Két hajó igen erősen megrongálódott,
sgy gőzöst pedig fedélzetének elülső részen találat
ért és oldalra dőlve maradt a kikötőben. Egy másik gőzöst hátsó részén ért súlyos találat. Dungencsnél repülőink zuhanórepüléssel bombatámadást intéztek egy tehervonat ellen. A mozdonyt
telitalálat érte cs felrobbant. A vonat kisiklott.
Több kocsi egymásnak szaladt és lezuhant a töltésről. Több brit vadászgép szállt fel, egyes kötelékek kivételével azonban tartózkodtak minden
harci összetűzéstől a német repülőkkel. Egy Spitfirc-kötclék és a német vadászgépek között lefolyt légiharc során repülőink lelőttek egy angol
gépet. A német repülök veszteség nélkül visszatértek.

hamis. Az olasz légierők az Athén közelében levő
tatoi repülőteret bombázták, ez azonban távolesik
a lakóhelyektől, csak az angolok támaszpontjául
használták az Olaszország elleni hadműveleteikben.

Berlin, öktóbe? 30. "A Német Távirati Iroda
jelenti? A Reuter-iroda azt jelentette, hogy
öklébe? 28-ára virradó éjjel angol repülőgépek
eredményesen bombázták a cseh és morva protektorátusban lévő Skoda-gyárat. Ezzel szemben hivatalosan megállapították, hogy a megjelölt éjszakán a Cseh és morva protektorátus
területén egyetlen egy bombát sem doblak le.

Churchill beszámol a görög
helgzetröl

17 millió embert sorozfaK be
az EgijesUlf-Allamokban

London, októbe? 30. A Reüter-iroila jelenti:
Az alsóház legközelebbi ülésen Churchill miniszterelnök előreláthatólag foglalkozik a görög kérdéssel és beszámol arról a lehelő segítségről, amelyet Nagybriiannia
Görögországnak
nyújt

Washington, október 30. A Reuter-iroda jelenti:
Roosevelt elnök és a hadügyminiszter jelenlétében kisorsolták azoknak a számait, akik leghamarább vonulnak bc katonai szolgálatra. Roosevelt rövid beszédében ezeket mondotta:
— Az EgycsüIt-Állaraok fiatalsága ugy, mint
az egész ország, kész arra, hogy vállalja szerepék
Amerika minden sogedtorrásat, embereit, iparát
és vagyonát mozgósította, hogy erős legyen a védelemre. Ma csak a,z erős tud szabadon és békebcu
élni,

Olasz cáfolaf Aliién bombázásáról

Belgrád, október 30. A Folitika tudósitója irj'a, hogy mialatt a miniszterelnökségen folytak a
politikai megbeszélések, a lakosság zárt sorokban
vonult a török, angol, amerikai és szovjet követséz elé. ahol lelkes rokonszeni tüntetéseket ren-

Német repülök keddi tevékenysége Anglia lelett

Róma, oklóber 30. A Stefani-iróda jelenti: Az
angol propaganda azt a hirt terjesztette, hogy az
olasz légierők bombázták Athént. Ez a hir frliesrn

A görög lakosság rokonszenvfttnietese a löröh, angol, amerikai es szoviet követség elölt

összesen 17 millió embert soroztak bc katonai
szolgálatra. Becslések szerint kerek ötmillió ember vonul bp, a többi bevonulását, különféle okok
búi elhalasztották.

November I-től Jár a tisztviselők
magasabb fizetése
Megjelent a rendelet a hivatalos lapban
Budapest, október 30. 'A Budapesti Közlönyszerdai száma közli a kormánynak a közszolgálati alkalmazottak, és nyugdíjasok gazdasági
helyzetének javítása tárgyában kiadott rendeletét. A rendelet 1910. novembet. 1-től kezdve
hatályon kívül helyezi a még érvényben álló
fizetéscsökkentő rendeletet és az állami, vármegyei, városi, községi és ezekkel a fizetés

szempontjából egy tekintet alá eső tényleges
alkalmazottak
részére az 1927• novemberében
járt fizetést állítja vissza. Az 1940. november
1-től járó magasabb illetményeket a számfejtő
hivatalok legkésőbb december l-ig folyósítják,
minthögy a rendeletnek rendelkezéseit a novemberi illetmények és nyugdijak számfejtésénél már figyelembe venni nem lehetett.

Rendelet a zsir- és fabiány enyhítésére
Be kell jelenteni az 50 kilét meghaladó zsirmennyiségel és az Síné! főbb hízót
— II tiízifanagykereskedök készletük 40 százaiékát kiskereskedőknek tartoznak
átadni
Budapest, október 30. Az ország cg^ps vidékein •
Zsirhiány megszüntetése érdekében a földművelésügyi miniszter njra szabályozta a sertés és a zsirbejclcntés kötelezettségét olyképpen, hogy mindenki tartozik a birtokában levő 50 kilogram mennyiséget meghaladó mennyiségű zsirt és 5 darabot
meghaladó számú hizó sertést november ős december, azontúl pedig február, május, augusztus és
novomber hónapokban az illető hónap 1. és 8. napja között bejelenteni. A bejelentési kötelezettség
elmulasztását, vagy valótlan adatok beszolgáltatását a rendelet elzárással, súlyos pénzbüntetéssel
és a készletek elkobzásával bünteti.
Az uj rendelet pontosan meghatározza, hogy a
Yizott sertések alalt milyen sertéseket kell érteni
és elrendelte, hogy a jövőben minden mennyiségű
zsir, valamint minden sertés szállításához szállítási igazolványt kell beszerezni.
A kereskedelemügyi és közlekedésügyi miniszter rendeletet adott ki a kereskedelemben rendel-

kezésre álló tüzifairennyiség szociális elosztásának biztosítása céljából. A rendelet értelmében a
tüzifanagykereskedők készletükhői és a beérkezett szállítmányaikból 40 százalékot kötelesek
azoknak a kiskereskedőknek kiszolgáltatni, amelyek kizárólag csak fogyasztóknak adnak el. Ez a
rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy az úgynevezett pincés kiskereskedők ellátását fogyasztás
céljaira a rendelkezésre álló mennyiség arányában biztositsa. A kiadott rendelet előirja, hogy a
tüzifakiskereskedők egy-egy vásárlónak egyszerre
legfeljebb két mázsát szolgáltathatnak ki. A kereskedelemügyi miniszter ilymódon kívánja biztosítani, hogy mindenkinek jusson a kereskedelem
számára rendelkezésre álló mennyiségből tűzifa,
tehát az a gyenge vásárlóerejű népréteg is kapjon
tűzifát, amely szükségletét fuvartétclbcn való vásárlással nem tudja. A rendelet a Budapesti Közlöny szerdai számában jelenik m c j

Sient-GQörédi Albert űr. lelt
aRorlhQ rithlós (odontánQegietem rektora
Rüvidescn megválasztják az egtjelcm felsőházi képviselőjét
('A Délmagyafofszág
munkatársától)
Szegeden kedden reggeltől a késő esti órákig folytak az egyetemen azok a tanácskozások, amelyek a Horthy Miklós-tudományegyetem megnyitásával, valamint az egyetemi tanács és az
ú j rektor megválasztásával állottak kapcsolatban. Szily K á l m á n dr. államtitkár ebben az
ügyben kedden hajnalban Szegedre érkezett A
Reggeli órákban az egyetemre ment, ahol a
Borthy Miklós-tudományegyetem
professzorai
1
leiették kezébe a hivatali esküt. Délbon szűkkörű ebéden vett részt Szily államtitkár az
egyetemi tanárok társaságában- Délután kerü't
tor az egyetemi tanács és az új reklot megválasztására. Este S órakör választották meg a
Hotthy Miklós-tüdományegyctcm
első rektor á t : a rektor Szent-Györgyi Albert dr. profesztzor, a Nobel-díjas szegedi tudós lett. •

Czy Dezső dr. pedig Kolozsvárra távozott az
egyetemmel. Ennek következtében tehát mint
érdekes közjogi probléma merült fel az a kérdés, vájjon Miskolczy
Dezső
automatikusan
megkapja-e Szent-Györgyi Albert dr. örökét a
felsőházban, vagy pedig a Ferenc József-tudományegyetemnek is új felsőházi tagot kell választania. Szeged viszonylatában az a helyzet,
hogy a Horthy
Miklós-tudományegyetemnek
jelenleg nincs felsőházi képviselője és így a
felsőházi képviselet új választás útján kerül
betöltésre. A választás a napokban megtörténik, úgy, hogy a felsőház legközelebbi ülésén
már résztvesz a két egyetemnek újonnan megválasztott felsőházi képviselője is.

Az egyetemi tanács és a dékánok megválasztásával kapcsolatban Szily K á l m á n államJtítkár kívánságához képest, az egyetem szerdán ad ki hivatalos tájékoztatót-

Budapest, Október 29- A képviselőház keddi
ülésén folytatta a törvényhatósági bizottsági
jogról szóló törvényjavaslat tárgyalását
Az
ülést Szinnyei-Merse
Jenő alelnök nyitotta
meg. majd bemutatta a hevesi kerületben megválasztott
Hunyadi-Buzás
Endre képviselő
megbízólevelei A bejelentést a nyilasok és az
Imrédy-párt némán fogadták. A törvényjavaslat tárgyalására került ezután a sor, Szabó
Zoltán kormánypárti képviselő helyeselte, hogy
a kormány a mai nehéz időkben egységcsen
j á r el akkor, amikor meg akarja hosszabbítani
a törvényhatósági bizottsági tagságokat és a
választásokat majd a régi és visszatért országrészekben! egyidejűleg fogják megtartani Most
pedig nem volna összeegyeztető az ország érdekeivel, hogy választásokkal a nemzet békéiét megbontsák. A javaslatot megszavazta.

A szegcdi egyetem ügyeben egyébként rendkivüli érdekes közjogi helyzet állott elő a felsőházi képviselet ügyében. A Szegeden működő kolozsvári Forone József-tudományegyetem
felsőházi képviselője Szent-Györgyi Albert dr.
.-professzor, felsőházi póttag MiskoTózy Dezső
ídr. professzor volt. A Ferenc József-tudományegyetemnek Kolozsvárra való
költözésével
Szent-GyŐrgyi Albert dr. felsőházi tagságra megszűnt, tekintve, hogy a Nóbel-dijas professzor az ujonuan megalapított Horthy Mik16s-tudományegyetemen maradt és itt fejti ki
ítovábbi működését. A Ferenc! Józse'-tudoJwányegyetemiiek felsőházi póttagja: Miákol-

X képviselőház ülése

Szögi Géza 3r. szólalt fel ezután s a j a v a * '
latot nem szavazta meg. Még két nyilas felszólalás hangzott el, amelyeket llajniss Ferenc közbeszólása zavart meg. Az elnök rendreutasította Rajnisst, aki erre felugrott helyéről és a padot csapkodva kiabált, majd kirohant a teremből. Az elnök Rajnisst tiszteletlen
viselkedéséért a mentelmi bizottság elé utalta.
Az elhangzott felszólalásokra Bonczos Miklós államtitkár a belügyminiszter nevében válaszolt és kijelentette, hogy a kormánynak
szándékában áll megváltoztatni a törvényhatósági választásokra vonatkozó törvényt
A
képviselőház az államtitkár beszéde után a
törvényjavaslatot általánosságban elfogadta.

Fontos rendeleteket
fogadott el a 36-os bizottság
Budapest, október 30. A 36 tagú országos bizottság kedden a képviselőház miniszteri tanácstermében Juhász Andor és Ivády Béla elnöklésével ülést tartott és azon hét rendeletet
tárgyalt le. A bizottság először az 1933—40. évi
gazdasági év rendkívüli elemi károk állal iújtott ingatlanok haszonbérletének fizetésére vonatkozó kedvezmények tárgyában kiadott rendeletet tárgyalta Koós Zoltán előadásában s
azt elfogadta. Ezután a kereskedelmi és iparkamarák felügyelete tárgyában kiadott, rendeletet és a minisztérium azt a rendeletét tárgyalta, amely 10, 2 és 1 filléres érméknek acélból való veretéséről és a nem nemesfémből
verhető pénzérmék mennyiségének ujabb megállapításáról
szól. Mindkét javaslatot elfogadták. Az aranykészletek bejelentéséről és ai
aranyra vonatkozó jogügyletek korlátozásáról
szóló rendelete kiegészítésére és módosítására
vonatkozó rendeletet vitéz Imrcdy 13éla felszólalása után szinten elfogadták.
A minisztériumnak a liszt/orgalmiadóváltsái
emeléséről szóló rendeletét a bizottság elfogadta.
Ugyancsak elfogadta a közszolgálati alkalmazottak, nyugdijasok, özvegyek és árvák ellátási dijairól szóló rendeletet. Végül a gazdasági tartozások fizetésére és rendezésére vonatkozó rendelkezések kiegészítéséről és módosításáról szóié
rendeletet tárgyalta a bizottság Koós Zoltán elő
adásában s ezt is elfogadta.

A katonai fegyelmi szabályok
kényszerítő hatása alatt
mondott le rangjárál Ruszkay
altábornagy
11 vitézi címről való lemondásra felszólítást
kapott

Budapest, október 30. Az egyik napilapban
megjelent hír szerint Ruszkay Jenő nyugállományú altábornagy rendfokozatáról é3 vitézi
címéről lemondott A közlemény
hozzáfűzi
még, hogy a lemondás körülményeiről a nyilvánosságot megfelelő időben és módon tájékoztatni fogják. Röviddel ezután ugyanez a
napilap több magánszemély és politikai pártvezető felemlítése mellett közli, hogy Ruszkay
Jenő nyugállományú altábornagyot tömegesen
üdvözölték bátor kiállásáért és elhatározásáért.
A lapközlemények azt a benyomást
keltik,
mintha Ruszkay Jenő nyugállományú
altábornagy saját elhatározásából
mondott volna le
altábornagyi rendfokozatáról és vitézi BImérM
Illetékes helyről nyert értesülés most megvilágítja
Ruszkay Jenő nyugállományú
altábornagy cselekedetének indítóokait. A katonai
rendfokozatról történt lemondásra olyan körülmények kény szeritették, amelyeknek gyökerét a katonai fegyelmi szabályokban
lehet
megtalálni, Ruszkay Jenő nyugállományú altábornagy, bár altábornagyi
tendfokozatáról
lemondott, mégis altábornagyi nyugdíját megtartotta. Meg kell jegyezni, hogy a katonai
rendfokozat használatának
eltiltásával,
vagy
a rendfokozat viselésének elvonásával
nincs
egybekötve a nyugdíjmegvonás
is, tőivel erre
törvényes alap nincs. A vitézi címről való lemondásra Ruszkay Jenő felszólítást kayolU

Csáhii kOlügumlnlszfer
éuiilal díszpolgár
Budapest, tfktóber 30. Csáky I s t v á n gróf
külügyminisztert Gyula megyei város a kclctmagyajrországi és az erdélyi rcszek visszacsatolása alkalmából díszpolgárává
választotta. A
megválasztásról szóló díszoklevelet, v a l a m i n t
G y u l a várost, m i n t régi végvárat ábrázoló művészi kivitelű plakettet kedden délben adta á t
a külügyminiszternek a város vezetőségéből és
polgáraiból alakult küldöttség. A küldöttséget
Beliczay Miklós főispán vezette és ugyancsak
ő üdvözölte a külügyminisztert a város közönsége nevében. A miniszter meleghangú beszédben köszönte meg az üdvözlést és azt a megtiszteltetést, amely őt Gyula város díszpolgár á v á történt megválasztásával érte.
—oOo—

„ü p a r a s z t g u r n n e k ufia
a Pözéposzfálii felé"
Előadás a Bethlen Gábor Körben

(A Délmagyarország munkatársától) Érdekes
előadásban számolt be kedden este a Bethlen Gábor Kör »Kedd csték«-előadássorozatán S z a t h tr< á r y Lajos hódmezővásárhelyi gimnáziumi tanár >A parasztgyermek útja a középosztály felé«
címmel a vásárhelyi gimnáziumban
ezirányban
végzett nevelőmunkájának tapasztalatairól. Értékes fejtegetésében rámutatott, hogy a magyar paraszt hiányzik a nemzet vezető rétegeiből. Emiatt
a parasztifjuság a gimnáziumban elszigeteltnek
érzi magát, megtagadja saját fajtáját s inkább a
középosztály felé huz. Ennek kiküszöbölésére a
gimnáziumokba került parasztsorsu tanulóifjúságba a paraszti öntudatot kell belenevelni. A hódmezővásárhelyi gitruáziumban már egy esztendővel ezelőtt megalakították a tanyai tanulók otthonát. A gimnázium tanárai maguk mentek ki a tanyák népéhez és maguk választották ki a tehetséges parasztgyerekeket, akiket azután a hódrrezővásárhelyi gimnáziumban külön internátusban helyeztek el. Ezekből a tehetséges paraszti származási! ifjakból kívánja a gimnázium a nemzet leendő elitjét kinevelni. A tanulók az internátusban
nem érzik az elszigeteltséget, mert a gimnázium
más tanulóin kívül csupán egymással érintkeznek.

Aki csal, azi visszacsalják!

Szerelmei tanulni nem szeaucn!
Tyrone Power

és a gyönyörű

L i n d a Darnell

C s i n t a l a n
kedves,

aranyos,

pikáns

Nappali feleség-éjjeli titkárnő
Egy kis flört—más semmi!

f é v i e k
amerikai

Ma
P

iskolát adnak a

vígjátékban
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Nem adja el a város a zálogházat
Az üzemi bizottság elutasította Simon György dr. vételi ajánlatát - Vásárhelyi és makói kirendeltséggel bővül a szegedi zálogház
(A Délmagyarország munkatársától) A másfélmillió pengős gázgyári kölcsön visszafizetésével
kapcsolatban nemcsak azt batároSta el a város,
bogy földjeinek egyrészét örökáron eladja, hanem
azt is, hogy ba a földel adási akció nem fedezné
teljes összegében a gázgyári kölcsönt, akkor valamelyik üzenétől is megválik. Egy kőnkét ajánlat
folytán eladásra legalkalmasabbnak a városi zálogház látszott. A városhoz befutott ajánlat azonban nem tartalmazott semmi olyan biztosítékot,
amely egyrészt a gázgyári kölcsön visszafizetése
ügyében jelentett volna előnyt, másrészt pedig a
jövőre vonatkozólag sem volt summi alapja annak,
hogy a város is megtalálná az eladás folytán a
tnaga számítását.

Simon György dr. zálogházíulajdonos ugyanis
a városnak tett ajánlatában azt jelentette be, hogy
bármely pillanatban átveszi a város zálogházát,
folyósítja az uj kölcsönöket s minden nap déli 12
óráig befizeti a város pénztárába a kölcsöoökct
és a kariatokat. Ez az ajánlattétel tehát nem biztosította a várost arról, hogy a zálogházba befektetett több, mint félmillió pengőt visszafizeti a városnak, igy tebát az ajánlat a gázgyári kölcsön
visszafizetése szempontjából nem jelentett semmi
előnyt már csak azért sem, mert a kölcsön lejáratának közeli terminusa azt tenné szükségessé,
hogy a város azonnal kapja meg a félmillió pengőt. Erről azonban szó sem volt az ajánlatban,
— Népfőiskolákra is szükség van — mondotta
tnert hiszen az ebben lefektetett ígéret — hogy
előadása befejező részében Szathmáry Lajos. — A
tudniillik Simon György dr. mindennap délig benépfőiskolák utján a tanyák paraszti népe a safizeti a város pénztárába a kölcsönöket és a kaját fajtájából kap vezetőt, ezek az elkövetkezendő
matokat — azt jelenti, hogy ezeknek befizetése a
Időkben a tanyai magyaroknak természetes vezezálogolás törvényszerűsége szerint csak irintegv
tői lesznek". Az értékes előadást vita követte.
8 hónap múlva kezdődheine meg.
Nemrég beszámoltunk azokról a nagyarányú
átalakításokról és építkezésekről, amelyeket „ zálogházban a város különböző helyein levő raktárak bérmegtakarítása céljából eszközöltek. Uj, teljesen modern, kitűnően berendezett és területileg
Emlékszik a »Mária nővér* c. filin szépségeire?
nagyszerűen kihasznált raktára van most a záMa mutatjuk be annak tcstvcrfilmjét!
logháznak. Ezzel kapcsolatban azt mondja Simon
György ajánlata, hogy hajlandó átvenni a zálogház jelenlegi helyiségcinek egy részét s az átvett
helyiségek után az eddigi bért fizeti. Simon György
tehát a városra bizza. hogy a remekül elkészített,
zálogházi célra berendezett és általa át nem vett
helyiségekkel mit csinál, miképpen hasznosítja.
Nem tartalmaz az ajánlat szociális szempontból sem olyan alapot, amely a most alkalmazott
17 személy kenyerét biztosítaná. Simon György
ugyanis ajánlata szerint igyekszik alkalmazni a
zálogház jelenlegi személyzetét, hogy a várost
megkímélje a végkielégítéstől. Ez minden bizonynval azt jelentette volna, hogy felajánl majd az
alkalmazottaknak a jelenleginél valószínűleg alacsonyabb dotációt s ba ezt az alkalmazottak elfogadják, akkor alkalmazza őket. ellenkező esetben
a városnak kell az alkalmazottakat végkleléeltenj.
Ez nemcsak a városnak jelentett volna károsodást. hanem az alkalmazottak létkérdését is érzékenven érintette volna.
Ajánlatában azt állitotta Simon György, hogy
összes zálogházainak finanszírozását egy tőkeérdekeltség eszközli, amely természetesen abban az
a legszebb magyar filitujdonság.
esetben is hajlandó erre. ha átveszi a városi záEgy mindenható szerelem története.
logházat. Ezzel kapcsolatban nyilt marad az a
kérdés, hogv Simon György szegedi zálogháza
A főszerepben:
ilyen körülmények között miért nem birja a versenyt a szolid üzleti politikát folytató városi zálogházzal? Hódmezővásárhelyen állítólag nem foa magyar művészet ragyogó Ígérete,
lyásit kölcsönöket, zálogházi helyiséget csak azVASZARY P I R I , SZABÓ K L Á R I ,
ért bérli, hogy vásárhelyi engedélyét cl ne veSENNYEI VERA, KELEKY KAMILL
szítse. Az újpesti zálogház ipnrengedélvét az otés KÜVÁKY GYULA.
tani iparhatóság véleményezte
ugvan
Simon
Előadások: 5, 7, 9| György részére, de mindeddig nem kapta rr'p.g a
miniszler. engedélyét. A Simon által említeti tőkoérd<"kelfség tehát valószínűleg nem finanszírozza
a Simon.fele zálogházakat olvan mértékben. >n>int

az az ajánlatból kitűnik.
Azt állítja ajánlatának további részében Simon
György dr., hogy a városi zálogház csak a laikusok szerint jövedelmező. Ebben az esetben azonban
önként adódik a kérdés, hogy akkor miért akarta
átvenni? Minden valószínűség szerint azért, mert
tisztában van a zálogház jövedelmezőségével, tudja azt, hogy a szegedi Simon-féle zálogházmik
fejlődését igen erős mértékben gátolja a város
zálogháza: kétségtelen tehát, hogy Simon György
dr. nem nézi, de üzletpolitikája szerint nem is tarthatja szem elölt a város érdekeit. A városi zálogház jelenlegi átlagos jövedelmét az alábbi kimutatásban közöljük:
Az évi forgótőke
396.009 P
Az évi kölcsöntőke kihelyezése
518000 P
Az évi befolyt kölcsöudij:
9S.000 P
Eddigi összes tiszta haszon 159.478 pengő, évi
átlag tehát 12.267 pengő Az évi forgótőke után a

Széchenyi Mozi
H a premier !

Ma magyar film
premier!

TE

V H G \
H

D M ! . . .
Sárdy János

Belvárosi Mozi

toronyőr
Minden idők leghatalmasabb filmalkotása!
V I C T O R H U G Ó örökéletű regénye.
Rendezte;

Wílliam Dieterle
Főszereplők:

CHARLES LAUGHTON
MAUREEN O'HARA
Előadások 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, S, 7, 9
A terem

kellemesen

A tolongás
jegyekről

elkerülése
előre

fűtve

Tani

végett ajánlatos
gondoskodni.
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SZERDA, 1940. OKTÓBER 30.
lrirosnak ténylegesen befizetett kamat eddigi ősz•zege 378.643 pengő, tehát évi átlag 29.126 pengő.
Ha tehát az átlagos évi 386.000 pengő forgótőkét vesszük alapul, ugy kiderül, hogy aa 73 százalék kamatot hozott a városnak. A feltüntetett
tiszta haszon külön 3.1 százalékot hozott, a várom
évi jövedelme tehát közel 10.5 százalék a betoktetett tőke ntán. Ila a kérdést abból a szempontból
nézzük, bogy a forgótökén kivül a tartalékalapban összegyűjtött haszonösszegek is kamatoznak,
akkor a számítás a következőképpen alakul:
A zálogházba kihelyezett 518.000 pei^ő kőlfcsöntöke 5.6 százalékot kamatozott A tiszta hasáén 2.4 százalékot, vagyis végeredményben a város által nyújtott forgótőke és a zálogháznak a
(tartalékalapban összegyűjtött és együttesen kihelyezett összes kölcsöntőke 8 százalékot jövedelmezett a városnak. A számításból tehát kitűnik, hogy
a zálogház összes kiadásainak teljesítése után a
13 esztendei működés alatt 12.367 pengő évi átlagos hasznot, ezenkivül évi átlagos 29.126 pengő
kamatot hozott a városnak a befektetett tőke at.in,
ráfizetésről tehát nem lehet beszélni. Mindezt a
kérdést alapos vita és meggondolás tárgyává tették legutóbb az üzerti bizottság ülésén s a számszerű adatok alapján kimutatható zálogházi jövedelem folytán, valamint amiatt, hogy Simon
György dr. zálogháztulajdonos ajánlata nem alkalmas tárgyalási alap felvételére, az eladási tervet
elejtették, Simon György dr. ajánlatát elutasították. Ennek a határozatnak értelmében Szeged záfogháza továbbra is megmarad a város birtokában.
A városi zálogház egyébként ujabb fejlődés
előtt áll; Lapu Lajos igazgató kibőviti a zálogházi
szervezetet A terv szerint egyelőre Makón és
Hódmezővásárhelyen létesítenek úgynevezett gyiijtökirendeltségeket, amelyek a környékbeli városokban gyűjtik össze és innen hozzák be Szegedre
a zálogba tett tárgyakat A vidéki zálogolók kölesönügyeit soronkivül intézik, ugy, hogy semilyen
tekintetben sem késedelem, sem pedig károsodás
neír következhetik he. Ezzel az üzletkibövitéssel
nz igazgatóság a forgalom megnövekedését, nagyarányú üzemi kibővítést és ennek megfelelően nagyobb vwedelem birlo«ítását éri *»1

Kilencvennyolcaink születésnapján idézték törvénybe
az ören [uhászt
flz jelenfelte l e ' , akivel jót tett

(A Délmagyarország
munkatársától)
öreg
Janyai magyar állott kedden vádlottként a szegedi járásbíróságon Kószó György dr. járás-,
bíró előtt, Péter István királyhalmi juhász 98
esztendőt ért meg eddig becsületben cs tisztességben és éppen a 98-ik születénapján
„akadt dolga" a törvénnyel. A király halmi tanyavilágban jól ismett öreg juhászt nemrégiben megkérte Papp Lukács napszámos, hogy a
jráltóját írja alá. Péter István szívességből ald.
irta Papp váltóját,
a napszámos
azonban
nem fizette ki a váltót és ezért az összeget Péteren hajtották be.
— Tudott volna fizetni, ha akart volna a
gazember — mondotta ismerőseinek az idős juhász. Kijelentése miatt Papp becsületsértésért
feljelentést tóit Péter István ellen.
Az ügyben kedden megtartott tárgyaláson
Péter István díszes, zsinóros, pitykés dolmányban jelent meg. Kószó kérdéseire elmondotta,
hogy 9 fia van, mind a kilenc éppen möst szolgálja a hazát,
— Volt-e má? büntetve, — Hangzott a bíró
kérdése.
— 1886-ban 5 napi kaszáfnyaáristomra! —
felelte az Öreg.
— Nagyon röstellem a dolgot, hogy ippeg
98 éves koromra kerültem a törvény elé s hogy
ilyen Csúfságot űztek velem, — fűzte tovább a
szót az öreg Péter Istváu. Elmöudotta azután,
hogy nem akarta megsérteni Pappot, csupán
véleményt mondott róla. A járásbíróság ez»
ntán a tárgyalást a tanuk kihallgatása miatt
elnapolta. Az iigy a közeljövőben ismét a bífcóság elé kerüL

Ilfro elöntötte SomogQt-telep utcáit a víz
A hétnapos eső sulpos helyzetet teremtett a telepehcn — A sonogyllerepíeh hUldötisegileit Kerten gyors segítséget a várostól
(A Délmagyarország munkatársától)
A -tavaszi vadvízáradások óta csak időnként sikerült néha átmeneti intézkedésekkel megszüntetni az árvízveszedelmet a szegedkörnyéki telepeken. A talajvíz akadálytalanul zuhogott
elő s hogy — különösen az utóbbi időkben —
nagyobb károkat és zavart nem okozott, az
annak tudható be, hogy viszonylagosan napos,
száraz idő uralkodott. Egyes telepeken így is
katasztrófális yolt a helyzet: sok helyen összeomlással fenyegettek a tavaszi áradásból még
megmenekült házak, az iszapos, dülcdezőfélben
lévő házakba ablakokon keresztül közlekedtek
az emberek s néháDy kültelki részen, a telepeken ée a tanyákon számos házból kiköltöztek
a lakók az összeomlás fenyegető
veszélye
m i a t t A város hatósága igyekezett mindent elkövetni, högy addig, míg a nagyobbarányú
csatornázási munkálatok meg nem indulnak,
átmeneti intézkedéssel segítsen a telepek lakosságának helyzetén; szivattyúkat állítottak
be az egyes utcákba, kitisztították a csatornákat ott, ahol lehetett, vagy újabb vízlevezető
csatornákat ásattak, hogy a talajvíz elvezetését lehetővé tegyék. Ezek az intézkedések száraz időben elértek némi eredményt. Most azouban az esős évszak beálltával nem alkalmasak

Elscrendü
kárpitos

munkák készítése
és javítása

többé arra, hogy a katasztrófális helyzete®
megfelelőképpen változtassanak. A kétnapos
eső az összes környékbeli telepeken, különösen
pedig Somogyi-telepen újabb árvízveszedelmet
idézett elő. Az utakat teljesen elöntötte a víz,
iszap és sártenger borít mindent, a házak udvarában 20—30 cm. magasan áll a víz s benn
a lakóházakban is már téglákra rakott pallókon közlekednek az emberek. Somogyi-telepnek hat ntcáját teljesen elöntötte az ú j áradás
s tekintettel arra, hogy ez a rész melyebben
fekszik: a hatalmas esőzés minden vizet Somagyi-telepre zúdít a környékről. A rendkívül
súlyos helyzetet kedden délelőtt somogyitelepi
küldöttség tárta fel Pálfy József dr. polgármester előtt Gyors és hatékony hatósági segítséget kértek, amellyel legalább a jelenlegi
helyzetben meg lehetne akadályozni az árvíz
további pusztítását Pálfy polgármester megiígérte, hogy azonnal szakértőbizottságot és
mérnököket küld ki Somogyi-telepre, akik
megvizsgálják a helyzetet s akiknek véleménye alapján azoual megindítják a munkálatokat- Hasonló a helyzet a többi telepen is, úgy,
hogy a város a beállott esős idő következtében
súlyos gondok elé néz az újabb árvízveszedelem tekintetében.

-nei

kész párnázott

bútorok raktáron

Szent Mihály u.t
Fodor u. sarok
Tclcfon:
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R szegedi vendégtők
negyedvésze
szüneielteii
üzeméi
a zsir- és a fahiány
miatt
Megdrágul
a xóna — Folynak a tárgyalások
ax
árkormánybixtosságon
és a minisztériumban
a szegedi fa- és xsirhiány ügyében — R xslr á r á n a k emelkedésével
kell s z á m o l n i
(A Délmagyarország munkatársától)
A szegedi fa- és zsírfront súlyos helyzetére vet
fényt az az újabb fordulat, amelyet kedden
délelőtt a vendéglátó ipar küldöttsége tárt fel
Pálfy József dr. polgármester előtt A küldöttség vezetője: Horváth Szilárd szakosztályi eL_
nők elmondotta, hogy a szegedi vendéglők 25
százaléka a legközelebbi időben leáll a súlyos
fa- és ssírhiány miatt. A vendéglátó üzemek
a váro3 széles társadalmi régtegét látják el
naponta, ez az ellátás azonban egyre nagyobb
akadályokba ütközik. A vendéglősök nagyrésze
már eddig is úgy szerezte meg a napi fa- és
zsírszükségletét, hogy autón, vasúton,
vagy
egyéb fuvarral más, környékbeli
városokba
mentek s ott vásároltak be annyi fát és zsirt,
amennyi egy napra, vagy néhány napra biztosítani tudta az üzem fenntartását Ez azonban
egyrészt a rosszra fordult időjárás miatt, másrészt pedig amiatt is akadályokba ütközik,
hogy most már s szomszédos városokban sem
lehet fát és zsírt kapni. Ezek miatt az állapotok miatt a polgármester sürgős segítségéi
kérik, hogy az üzemek leállítása ne váljék
szükségessé. A továbbiakban azt a kérést tárták a polgármester elé a küldöttség tagjai,
hogy párfolófay javasolja
a polgármester, a
vendéglátó iparosoknak
azt a
beadványát,
amelyet az drkormánybiztosságho2
terjesztenek
fel a zónaadagok árának felemelése ügyében.
A helyzet ugyanis az, hogy akkor, amikor az
árkormánybiztosság lerögzítette
a vendéglői
árakat. Szeged tekintetében
kényszerhelyzet
állt elő. Itt ugyanis a konkurrencia folytán a
vendéglősök kénytelenek voltak ötven fillérért
adni a sónál s ezt az árat rögzítette az árkormánybiztosság. Ez az ár már akkor sem felelt
meg az előállítás és a legitim haszon arányának s az azóta bekövetkezett 33 százalékos piaci drágulás még súlyosabb helyzetet teremtett

ebben a tekintetben. Ezért tehát arra kérik at
polgármestert, högy pártfogolja a zóna árának
felemelése iránti kérést annál is inkább, mert
más városokban sokkal drágább a zóna: Budapesten például 80 fillér.
A polgármester elmondotta a vendéglőn
küldöttségnek adott válaszában, hogy a faügyben Erdélyi András fakereskedő 1500 vagon
fa Szegedre való szállításának ügyében tárgyal
a minisztériumban.
Szerdára eldől a kérdés
s remény van rá, hogy ez a mennyiség, amelylyel fedezni lehetne most Szeged faellátását,
napokon belül megérkezik. A zsírügyben kedden reggel Tóth Béla dr. helyettes 1 polgármester Budapestre utazott
az
árkormánybiztossdgra. Ez az ügy azonban — tekintettel Kacsóh Bálint árkormánybiztos betegségére —*
néhány napi halasztást szenved. Mindenesetre
idejében gondoskodnak majd arról, hogy megoldódjék a szegedi zsírhiány ügye. A helyzet
valószínűleg az lesz, högy Szegedet átteszüfl
a 3. kategóriába, tehát néhány fillérnyi zsírdrágulással kell számolni.
A fahiány miatt egyébként kedden rókusi
asszonyküldöttség kereste fel a Délmagyarofr
szág szerkesztőségét. A küldöttség köszönetét
nyilvánította azért a küzdelemért, amelyet s
fogyasztóközönség érdekének védelmében folytatunk a fahiány ügyében. Bejelentették, hogy,
Rókusou olyan súlyos a helyzet, hogy a kis
háztartások már egy deka fához sem tudnak
hozzájutni, úgy, hogy a főzést csaknem ai
egész vonalon beszüntet!éh Eddig egy Vasas*
szentpeter-utcai kis fakcreskedőnél vásárolták
be napi szükségleteiket, most már ebben az üzletben sincs fa, úgy, bogy egész Rókus teljesen
fa nólkiil áll Nagyjából ugyanez a helyzet *
többi városrészben is, úgy, hog;. a szegedi fahiány ügyében a lehető leg«> " -abb intézkedés kell a katasztrófák ov
• »rdekébea.
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Humor a torony alatt
Amikor a polgármester önmagát kötelezi és sajátmagától kér haladékot — »Az
eb azért kutya, hogy ugasson . . . «
(A Délmagyarország munkatársától) A bürokrácia útvesztőjében néha adódnak olyan esetek,
amelyek minden hivatalos színezetük ellenére is
a humor birodalmába tartanak. Ilyen az alábbi
két toronyalatti történet is,
A

bumeráng

'Az illetékes minisztérium nemrég kötelezte a
várost egy 20 köbméteres víztartály felépítésére.
A miniszteri rendelkezés annak rendje és módja
szerint megérkezett az L fokú közigazgatási hatósághoz, an.ely megfelelő aktán felszólította a
köztisztasági hivatalt a víztartály felállítására.
Az I. fokú közigazgatási hatóság irata annak
rendje és módja szerint megjárta a hivatalos fórumokat s elérkezett a II. fokú közigazgatási
hatósághoz: a polgármesterhez. A polgármester
aláirta az iratot, vagyis kötelezte a köztisztasági hivatalt a víztartály felállítására- Az akta aláírva megérkezett a köztisztasági hivatalhoz,
amely ezt a végzést megfellebbezte azzal, hogy
jelenleg nincs pénze a víztartály felállítására, A
fellebbezés ismét megjárta a hivatalos fórumokat
s eljutott a polgármesterhez, mint II. fokú közigazgatási hatósághoz. A polgármester mint városi .hatóság elnlasitotta a fellebbezést ds kötelezte a várost, mint jogi személyt, vagyis a várost képviselő polgármestert, vagyis saját magát a 20 köbméteres viztartály felépítésére. Tekintettel azonban arra, hogy a köztisztasági hivatal költségvetésében most nincs fedezet a viztatály felállítására, ezért a polgármester mint
TT. fokú fölöttes közigazgatási hatóság haladékot
kórt a közvetlenül alája tartozó I. fokn közigazgatási hatóságtól, mint tűzrendészet) hatóságtól
n viztartály felállítására. Az I. fokú közigazgatási hatóság a haladékot megadta s mivel ezt a
haladékra vonatkozó végzést is a polgármesternek kell aláírásával jóváhagynia: igy az a helyzet állt elő. hogy a polgármester elöször kötelezte önmagát valamire, aztán haladékot kért
önmagától a végrehajtást illetően. Az akla tehát
bumeráng-utat irt le a hivatalokban.
Bürokrácia óh! » . »

Két kutya ugat...
Az 1. fokú közigazgatási Hat'ésagfioz nemrég
feljelentés érkezett X utcából arról, hogy a házak lakói nem tudnak nyugodtan aludni, mert Y
házban lévő két kutya állandóan ugat, zavarva a
csöndet és a nyugalmat nemcsak éjszaka, hanem
nappal is. A közigazgatási hatóság minden feljelentés ügyében vizsgálatot köteles indítani s a
vizsgálati közeg beérkezett jelentése és véleménye alapján indítja meg a szükséges eljárást.
Tgy történt ebben az esetben ls. A közigazgaFási hatóság nyomozója megjelent a belvszinen
*jjel és nappal s aztán szórói-szóra a következő
leíentést és véleményt nyújtotta Be az I. fokn
közigazgatsál hatósághoz:
•Nevezett helyen a nevezett két kutyát megvizsgáltam és " két fajtájút találtam. Egyik
tacskó, a másik keverék. A lakók pana sí 4nak
szempontiábó! kihallgattam a két kntva működését s megállapítottam, hogy valóban ugatnak. A panasz azonban eljárás tekintetében
Indokolatlan, mert az eb azért kutya, hogy
ugasson.*
Nem is történt semmi az ügyben. A kutyák
még ma is ugatnak, ha azóta meg nem haltak. . .
Férfi és női kalao újdonságok megérkeztek.

Kníííel
Kárász utca 5 szám.

filakitásokat modellek után vállalunk.
Nemzeti Takarékosság és Uaió tag.
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— Botfai olasz miniszter válasza Hóman Bálint táviratára. Budapestről jelentik: A kolozsvári Ferenc József-tudományegyetem megnyitó
ünnepségeinek igen kiemelkedő eseménye volt,
hogy H ó m a n Bálint vallás- és közoktatásügyi
miniszter az egyetem jog- és államtudományi kara
tanácsa alakuló ülésének határozataképpen táviratot intézett többek között B o t t a i h o z , a baráti Olaszország nevelésügyi miniszteréhez, mint
az olasz tudományos élet eminens képviselőjéhez
és őt az egyetem jog- és állán tudományi karának
tiszteletbeli doktorai közé meghívta. Bottai igen
meleghangú táviratban köszönte meg tiszteletbeli
doktorrá való meghívását.
— Ma: kisgyűlés. Ma, szerdán délután négy
órai kezdettel tartja ülését a törvényhatósági kisgyűlés. A kisgyűlés tárgysorozatán "különféle vállalatbaadások és építési engedélyek kiadása szerepel. összesen husz ügyet tárgyal le a kisgyűlés.
—. Járásbirói kinevezések. Budapestről jelentik: a kormányzó az igazságügyminiszter előterjesztésére Lakos Antal dr. szegedi járásbirósági
jegyzőt a kiskunfélegyházi, Ilonra Andor dr. szegedi járásbirósági jegyzőt pedig a gyulai királyi
járásbírósághoz járásbiróvá nevezte ki.
— November 10-én adják át Várady Lászlónak
a tisza-marosi mandátumot Makóról jelentik: "A
tisza-marosi kerületben vasárnap egyhangúlag
megválasztott vitéz Várady László dr. országgyűlési képviselőnek ünnepélyes keretek' között
vitéz Bonczos Miklós dr. államtitkár jelenlétében
november 10-én adják át a megbízólevelét. A tisza-marosi kerületben megválasztott vitéz Várady
László dr. választási beszédében egyébként kijelentette, hogy csongrádvármegyei mandátumáról
lemond.
— A" kubikosok és földmunkások is béremelést
kérnek. A somogyitelepi árvizi küldöttségééi
együtt kedden délelőtt kubikos- és földmunkásküldöttség járt Pálfy József dr. polgárn-estcr hivatalában. Arra kérték a polgármestert, hogy tegven
lépéseket azirányban, hogy a kubikosok és földmunkások is meglopják az iparban és a bányászatban elrendelt 7 százalékos béremelést A polgármester megígérte a küldöttségnek, hogy megteszi az ügyben a szükséges lépéseket A kubikosok és földmunkások kérvényt nyújtanak be a Béremelés ügyében, a kérvényt pártolólag terjesztik
fel a kormánvzathoz a városi hatóságok.
— Eljegyzés. Palotás Erzsébet és Kratofi! fajos jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Ablaka György a móravárosi egyházközség
uj világi elnök®. A móravárosi egyházközség
í részleges
ré
tisztújítást tartott ennek során betölJTÖ
tötte az elköltözés, vagy elhalálozás folytán megüresedett egyházközségi tisztségeket A képviselőtestület A b l a k a György nyomdatulajdonost választotta rr<eg a belvárosba költözött B a r t a Mihály helyébe világi elnöknek, Barta Mihály kilenc
esztendeig állott az egyházközség élén és annak
alakulásától fogva egész mostanáig odaadó buzgósággal vett részt az alapozó és épilő munkában.
A távozó elnök érdemeit jegyzőkönyvben örökítették meg. Ablaka György is kezdettől fogva lelkes
munkatársa volt az azóta szintén eltávozott plébánosnak. Köztiszteletben álló egyénisége 6 a szegedi iparosfársadalomnak, több társadalmi egyesület elnöke s tagja a város törvényhatósági bizottságának is. Személyében minden tekintetben
kiváló vezelöt kapott a fiafal és szépen virágzó
egyházközség.
— »Dclejes hatalommal* fejruházott cigányleányok. Rostás Magdolna 30 éves és Kolompár KataliD 25 éves szentesi cigányteányok január 8 án
felkeréslék Berecz János szentesi gazdálkodót. A
gazdálkodónak elmondották, hogy az »istenek delejes hatalommal* ruházták fel őket s ha néhány
fillért kapnak, az »isfeneknél« eljárnak az érdekébon. Amíg Rostás Magdotoa a gazdálkodót szóval
tartotta, addig társnője a szobából különböző dolgokat ellopott A cigányieányok ellen lopás miatt
adtak ki vádiratot. Ügyüket nemrégiben tárgyalta
a szentesi járásbíróság és fejenként egy-egybónapi fogházbüntetéssel sújtotta őket A lopási ügy
fellebbezés folytán kedden került a szegedi törvényszék Habermann-fellebbviteli tanácsa el A A
törvényszék a szentesi járásbíróság ítéletét jogerőre emelte.
— Meghívó. A SzKAE külön tánckurzusa ma
este lesz az inartestületben. Kezdete fél 9 órakor.

A 7 i r l f N A Meteorológiai Intézet jelenti est<
J T l f A t l U 10 ó r a k o r > i d ő j ó s l a t :
Erős
északkeleti szél, sok helyen cső, nyugaton cs északon havazás. A hőmérséklet alig változik.

— A természetes »Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött e*ékrekedésnéi és annak mindenféle káros követkéz-,
tnényelnél; biztos, enyhe és gyorsan haló hashajtó, mely száinos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
_ Változás a makói villanytelep vezetésébt n.
Makóról jelentik: Jedovszky Jenő gépészmérnök,
a makói villanytelep vezetője a közeli napokb.a
távozik a makói villanytelep éléről. Jedovszky
Jenőt vállalata Nyíregyházára helyezte át és az
ottani villanytelep vezetésével bizta meg
— Megkötötte már életbiztosítását?
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 fiatat
villanyszerelő, 1 órás, 1 rőfös (divatárukereskedő), 2 szíjgyártó, 1 bőröndös bőrdíszműves, 1 kefekötő, 7 cipész helyben, vidéken, 1 egyenruhaszabó, 2 kifutó 16 éven aluli, 1 pásztor, 1 nötler
gazdasági mindenes. Nők: 1 kiszolgálóleány, 1
dobozkészitőnő, 1 cipőtüzőnő, 7 mindenes, 8 mindenes főzőnő, 14 bejárónő, 2 házvezetőnő.
— Gyermekparalizisjárvány Szentes környékén.
Szentesről jelentik: Szentes környékén ismét felütötte fejét a gyernekparalizis. Kedden a Szentessel szomszédos Kiskiráiyságról arról érkezett jelentés, hogy Kiskirályságon két kisgyermeket
szállítottak kórházba a gyermekparaiizis tüneteivel. A szentesi egészségügyi hatóságok mindent
elkövetnek, hogy a járvány elterjedését megakadályozzák.

fillérért
mindennap

cserélhet

könyvet

a Délmagyarország
Kölcsönkönyvtárában
Szent-Györgyi professzor
a tankönyvről
»
& Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat legutóbbi közgyűlésén igen érdekes beszédet mon» (
dott Szent-Györgyi Albert dr„ a szegedi egye*
tem Nobel-díjas professzora. 'A mai középiskSlai oktatásról ée tanrendszerről szólva úgy ta*
lálta, hogy annak szellemi parancsa értelmó-.
ben a könyv arra való, hogy megtanuljuk.
Szent-Györgyi professzor ezzel szembon azfi'
hangsúlyozta, hogy az ő felfogása szerint K
könyv mindenre való, Esak aCTa nem högy bemagoljuk. A könyvet szeretni kell,
Ismetni,
forgatni s benne eligazodni, de ennél többre
nem való. Magát a szót: „tankönyv" lehetetlennek találja. Az a kívánsága, hogy ha mflr
szűkség van valamilyen „tankönyvre", akkor az olyan legyen, hogy ne lehessen észrevenni rajta, hogy tankönyv. Például egy 15
éves kisleány kémiai köuyye szép, színes, virágos könyv legyen. A mai tankönyveknek mSíj
a külseje is ijesztő, belseje pedig lelketlen
adathalmaz. Az ilyen könyv ijesztő pusztítást
végez a fiatal lelkekben, meg kell tannlni,
hogy látszatra kielégítse a t a n á r t Szent-Györgyi professzor úgy véli, a rossz könyvet kí<
nyomatni sem kerül kevesebbe, mint a j ó t
Szent-Györgyi Albert dr. a jó könyveket
három Csoportba osztotta; a í első Csoportba a
szépirodalmi jellegű könyveket sorolta.
„Itt
van lefektetve az emberi szellem termésénele
legtöbb virága, mindaz, ami szép és jó, amit
az emberi szellem magából kitermelt. Ezek ü
könyvek az emberek legfőbb barátaf, ezek elhozzák az emheF egyszerű hajlékába az emberiség legnagyobb szellemeit" — mondotta
Szent-Györgyi professzor a szépirodalmi művekről. A második Csoportba a tudományos
munkákat sorolta, a harmadikba pedig a lexikonokat,
szótárakat, telefonkönyvet, stb.-t,
amelyekben a szükséges é* ha-*n<v i latokat
fektetik le.
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A hivatásszervezeti munkások erdélyi estje.
A hivatásszervezeti munkásság november 3-án,
vasárnap délután 5 órnkor a rókusi tornacsarnokban kulturcstct rendez. A szegedi munkásság legtehetségesebb tagjai mellett Kovács Antal "nagyváradi munkás és Kőzi-IIorvátli József képviselő
mondanak beszedet. A művészi műsorszámokat
Olejnyik József szavalatai, Kovács Mária székely
nótái, CrOrá Ilonka és Domonkos Kálmán rrngyar
dalai alkotják. A szegedi keresztény munkástársarlalmat és a munkásság minden barátját szeretetlei várja a bivatásszervezet és EMSzO. — A bivatásszcrvczrli nöiszabóipari tanfolyamra csütörtökön este fél 8-ig lebet jelentkezni. Ugyaneddig az időpontig kérjük a tandijra szolgáló 10
pengőnek a befizetését és egyidejűleg a munkakönyvnek, vagy iparigazolványnak számát is a
titkári hivatalban bejelenteni. Akik eddig az időpönfig a tandijat nem fizették be, azókat a jelentkezők sorából tőrlik.
A háztartási tanfolyam záróvizsgája. A MANSz
érfesiti tagjait és az érdeklődő közönséget, Ijogv
a földművelésügyi minisztérium által rendezett
háztartási, gazdasági tanfolyam ünnepélyes záróvizsgája és utána a kiállítás megnyitása október
31-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor lesz.

FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
— Közigazgatási tanfolyam Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhelyről jelentik: Hódmezővásárhelyen S i m k ó Elemér dr. főispán kezdeményezésére a város közigazgatási továbbképző tanfolyamot rendez. A tanfolyam kedden nyilt meg
népes hallgatóság előtt E n d r e y Béla polgármester előadásával. A további clöacjások a következők: November 12: vitéz Lénárt János dr. országgyűlési képviselő: Szövetkezetek és a közigazgatás. Pánezél Ferenc dr. aljegyző: Közigazgatási ügyintézés. Fegyelmi jog. November 2(3:
Temesváry Imre dr. országgyűlési képviselő: Városunk nczőgnzdaságának, kereskedelmének és
iparának fejlesztési lehetőségei. Csáky Lajos dr.
t. főügyész: Jogorvoslatok a közigazgatásban.
December 10.: Czakó Lajos dr. t. főorvos: Közegészségügyi közigazgatás. A tanyavilág közegészségügye. Dobó Fcrcnc I. o. számv. főtanácsos:
iVárosunk költségvetési hiányának csökkentési lehetőségei. December 23.: Simonffy Fcrenc dr. ügyvéd: Földmunkásproblémák és annak közigazgatási vonatkozásai. Munkaközvetítés. Munkafegyelem. Nagy Gábor dr. főjegyző: Törvényhatóságunk
és bizottságai szervezetének ismertetése. Anyakönyvezés; állampolgársági és illetőségi ügyek.
'Január 14.: 'lelek Andor nagykereskedő: Közgazdaság és közigazgatás. Faragó János dr. tanácsnok: Városunk feladatai önellátás szempontjából.
Január 28.: György Vilmos villanylelcpi igazgató:
Városi tisztviselők közéleti és hivatali
irányitó
szé.repe. Osváth Gábor dr. tanácsnok: Az elsőfokú
Iparhatóság feladatai és hatásköre. Február 11:
Beliczky Kálmán m. kir. rcndörfőtanácsos: A
rend. Rendészet. Rendőrség. Ennek szervezete, feladata és működési területe a biztonság és közig,
rendtartásban. Losonczv Iinrc dr. tanácsnok: Hódmezővásárhely thj. város jövő szociális feladatai.
Február 25: Mérni Sándor műszaki tanácsos: Városrendezés. Székely János iroda igazgató: Közigazgatás terén szerzett tapasztalatain', a közigazgatás és a közönség szempontjából. Március 11:
vitéz Vén Zoltán őrnagy: Haderőn kívüli kiképzés. Levente- és lövészkötolezettség. Ifjúsági nevelés az 1989:11. te. szellemében. Buday László v.
főmérnök: Hódmezővásárhely thj. város útjainak
fejlődése és közigazgatása. Március 26: Yéesy
Etemér nénmöv, biz. titkár: A népmüvelés jelentősége. szeiTCzele. tartalma cs keresztülvitele.
Kiss Pál tii/oltóföparancsnok: Városunk tűzrendészete és légvédelme. Az előadások a városi
.székház közgyűlési termeben délután 5 órai kezdettel tartatnak. A város vezetősége meghívta a
.tanfolyamra a kzimszéd városok tisztviselőit is.

Szi r cn gondozott sirohot a:

olcsón icfcnuKcpezi
Simonul ISnvMöfisz

A s z e g é n y a s s z o n y 52 fillérje
és a b e c s ü l e t e s m e g t a l á l ó
Kegyetlenül zuhogott a hideg, jegcsesö.
Az emberek fázósan álldogáltak a villamosmegállónál és dideregve lestek, mikor jön
a villamoskocsi, hogy kis időre legalább
száraz helyen búzhassák meg magukat.
Nemsokára befutott a rókusi villamoskocsi s felszedte az állomás felé Igyekvő
utasokat. Szomorú Csöngetéssel továbbindult a villamos, de hamarosan megállították. Szegény asszony szaladt a villamos
után a Takaréktár-utca felől. R u h á j a Ssuromvíz volt, karján kisgyermeket szorongatott Aki látta, megesett a szíve rajta.
Sikerült felkapaszkodnia a villamoskocsi-"
ra, le is telepedett az egyik ülésen. — valaki felállt cs helyet adott neki —, majd
kotorászni kezdett az átszállójcgyo utánA jegy csak előkerült, de az asszony mégis elsírta magát: „Istenem, a pénzem! ötvenkét fillérem volt a zsebkendőmben . . .
elvesztettem
• ." Az utasok szánakozva
néztek a szegény asszonyra, aki tovább sírdogált s elpanaszolta, hogy haza akat*
utazni s ez az 52 fillér yolt minden vagyona . . . A' villaraőskSCsi közben, befordult
s a Tisza-szálló előtt meg ís állott. I t t is
felszállt néhány csöpögő csernyőjű ember,
aztán a kocsi ismét megindult. Az utasok
rövidesen újre leállították. Fiatal,-12—13
év körüli inasgyerek száguldott biciklijén
a villamos után és kezében valamit lobogtatott. Színehagyott ruhadarab volt, talán
— zsebkendő . . . A szegényasszony felkiáltott: „A pénzem!" És az utasok meghatva
bámulták azt a mai elszívtelenedett világban szinte hihetetlen jelenetet, amikor az
agyonázott kis inasfiú átnyújtotta a szegény asszony zsebkendőjét s tenyerébe tette az 52 fillért — hiánytalanul. A villamos
továbbsiklott a szabadó esőben s a szegényasszony vissza kötötte pénzecskéjét a zsebkendőjébe. Az utasok közül valaki csöndesen megjegyezte: „Derék, becsületes magyar ember lesz belőle . . ." S minden szem
szeretettel tekintett a kegyetlen, hideg csőbe n továbbkarikázó „becsületes megtaláló"
utáu . . .
—0()0-S

— Hatvan pengőre Ítéltek, mert megütötte felesegét. Gera Sándor sándorfalvi napszámos nemrégiben összeveszett a feleségével. Az asszony erre
elköltözött férjétől. Május első napjaiban Gera
megleste felesegét és többször megütötte. Gera
ellen könnyű testisértés miatt indult meg cijárás.
Az ügyben kedden tartolt tárgyalást a járásbiróságou Kószó György dr. büntetőjárásbiró. A vádlott elmondotta, hogy feleségét most is szereti, éppen ezért nem is ütötte meg az asszonyt A biróság a tanuk kihallgatása után Ítéletet hozott és
jogerősen 60 pengő pénzbüntetésre ítélte a napszámost A vádlott az utolsó szó jogán kijelentette,
hogy a 60 pengőt csak akkor fizeti meg, ha felesége visszatér hozzá.

Gyorsírást

és

gépírást

gyorsan, olcsón és eredményesen tanuljon a
Honvéd-téri gyorsíró- és gépi/óiskolában. Beiratkozás az uj kezdő és haladó tanfolyamokra
Honvéd-tér 4. Államvizsga. Legmodernebb írógépek. Kitűnő vizsgaeredmény.
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SZÍNHÁZ
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MŰVÉSZÉT
Színházi

ügyelet

'A' szinház a nagysikerű Babay-masejA*
ték, a „ITaranghalló Jánös" ősbemutatója Stáa
máris készülődik
a
legújabb ősbemutatóra.
Ugy értesültünk, hogy Kardoss Géza előadja
Osváth Gedeon dr. kecskeméti író „Hunyadi
János" című történelmi játékát. A szerző máz
elküldte a darabot Szegedre és rövidesen me*»
kezdődnek az előkészületek
a bemütaíó£a.
*
H í r t adtunk arról, hogy a nagyváradi szinház egyik igazgatója Putnik Bálint, a Tolnaytársulat volt titkára lett. Az ú j igazgató m á t
megszervezte társulatát, amelyben számos volt
szegedi névvel találkozunk. A volt szegediek
közül J u r i k Icát, Komlós Jucit, Sivő M á r i á i
Veszely Pált, D. Kovács Józsefet szerződtette
Putnik; ezenkívül Laky-Tóth Erzsit* Polgár
Tibornak, a rádió karmesterének a feleségét,
Lendvay Józsefet, Berczy Gézát. A megnyitót
november 7-re tervezi a Szigligeti Szinház u j
direktora. A megnyitón az „Erzsébet" .című
operett szerppel—OO°—•

A YAROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORAI
Szerda: Elnémult harangok.
Csütörtök délután: Nótás kapitány (Filléres
helyárak)
»
Csütörtök: Feleség (B-bérlct
Péntek: Földindulás (Szinmü, Tisztviselő-est
Ketten cgv jeggyel)
Szombaton délután 4 óra: Feleség (Fillérei
belyárak)
Szombaton: Tokaji aszú (Bemutató előadás
Premierbérlet 3.)
Vasárnap délután: Tokaji aszú (Rendes hely.
árak)
.Vasárnap: Tokaji aszu.
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
Ma este: nagy érdeklődéssel várt ünnepi díszelőadás a Városi Színházban. Erdély visszacsaló?
lásának emlékére és a főméllóságu asszony /ErdélyórL-akciója javára Malonyai Dezső cs Rákosi Viktor gyönyörű sziumüve: az /Elnémult
harangok* kerül szinre. A főszerepet, Todorcscu
pópát Kiss Ferenc, a Nemzeti Szinház nagy művésze játssza. A többi főszerepben: Yass Irma,
Lovassy Klári, Nagy Erzsi, Horváth Jenő, Zácb
János, Juhász János, Szokoly Gyula, Szigclhy Andor, Márky Géza cs Solymossy Imre lép fel. Rendes helyárak. Bérletszünet.
Csütörtök — Feleség — Sándor IzS.
Csütörtökön délután 4 órai kezdettel a nagy sikert aratott irredenta huszároperett, a /Nótás kapitány* kerül szinre filléres bclyárakkal. (Legdrágább hely 1 pengő 50 fillér, legolcsóbb hely 11 fillér.)
Téliteken este: Földindulás
Kelten egy jegygycl.
Még élénken emlékezik a közönség a Belvárosi
Szinház szegedi vendégjátékára, anrikor Kodolányi János .országos sikerű színmüvét, a /Földindulás*-t mutatták he Páger Antallal a főszerepben. Halottak-napjának elöestélyén ezt a fájdalmasan szomorú, de egyben felemelő darabot újítja fel a színtársulat, bogy mindenkinek alkalma
legyen a súlyos magyar problémákat tárgyaló
színmüvet megtekintenie. Az előadás /Tiszivcselőcst* keretében /Kelten egy jeggvcL-akrióként kerül szinre. A főszerepet Zách János alakítja.
Szombattól: Tokaji aszu.
Szombaton délután 4 órakor a /Feleség* kerül
szinre filléres helvárakkal.

— Ualálosvégü bicskázás ügye a törvényszék
előtt. Szeptember 4-én a szegedi 'mentők Kiskundorozsmáról eszméletlen állapotban, súlyos szúrt
sebbel szqllilotlúk a szegedi közkórházba Dudás
Mátyás 35 éves kiskundorozsinai napszámost. A
súlyosan sérült napszámos a kórházba szállítás
után ncmsokkal hasbártyagyulladás következtében meghalt. Dudás Mátyás szeptember 4-é.n az
egyik kiskundorozsmai vendéglőben mulatott. Este
9 órakor, air ikor távozni készült, a vendéglő bejáratánál összetalálkozott Kovács Márton napszámossal. A két férfi a vendéglő bejáratánál összeszólalkozott, a vita hevében Kovács előkapta bicskáját és ellenfelébe szúrt. A szúrás olyan szerencsétlenül érte Dudást, bogy a kocsma udvarán
nyomban összeesett Eszméletlen állapotban találtak rá a verekedés után néhány perccel. Kovács
Márton a verekedés után megszökött, de amikor
hallotta, hogy Dudás a kórházban meghalt, önként
jelentkezett az ügyészségen. Kovács Márton ellen
az ügyészség szándékos emberölés miatt adott ki
Vídra-uten.3-6?ám alatt.
vádiratot. Az üggyel kedden foglalkozott a törvényszéken a Bókay-tanács. A vádlott napszámos
készít megrendelésre Ifgújabbdivat szerint
önvédelemre hivatkozott. Azt adta elő, bogy a verekedést Dudás kezdte. A törvényszék nz ügybén
számos -tanút hallgatott ki, majd a tárgyalást bi- "és-MINDEN M Á S SZŰCS ÁRUT legkényesebb
zonvitáskieccszités miatt qlDaüolta.
igényeket is kielégítően. — Javításokat, alakításokat, .vállal. — Szolid árak. Donfos 'szállítás.

Süli György'

boát, bundát, kabátot
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előjáték:

Szeged A K II.—Orosházi TK

(A Délmagyarország munkatársától) Az Elektromos fölött aratott győzelem derülátóvá tette
Szeged vezetőségét és a szurkolókat a piros-fehérek további szereplését illetően.
Markovics
Szilárd ügyvezető elnöknek az a véleménye, hogy
az együttes a legrosszabb esetben már vasárnap
a negyedik helyen állhat, az idény végére pedig
a harmadik helyen vcgez. Általános az a vélemény, hogy a piros-fehérek tuljutottak a hullámvölgyön, illetve leküzdötték idényeleji gyengébb
formájukat.
Eaen a héten három mérkőzést játszit a Szeged as Elektromos-elleni meccset is beleszámítva.
Pénteken a jóformában lévő DMAVAG-gal veszi
fel a harcot a Szeged Diósgyőrött, vasárnap pedig a Törekvés lesz az ellenfele a Temesvárikőrúton.
A csapat heti műsorát — amint jelentettük —
már össze is állította a vezetőség. Kedden, bár
szinte állandóan esett az eső, a játékosok erőnléti gyakorlatokat végeztek H e s s e r Tibor vezetésével. Szerdán is lesz edzés. Csütörtökön aztán utrakel a csapat Markovics Szilárd ügyvezető-elnök vezetésével, hogy pihenten érkezzenek
"Miskolcra, illetve Diósgyőrbe. A budapesti játékosok a fővárosban csatlakoznak az együtteshez.

Az utiprogram szerint a péntek éjszakát, tehát
a mcecs utáni éjjelt Miskolcon töltik, majd vonatra ülnek és Budapestről autón érkeznek szombaton délután Szegedre, hogy a fáradságot a lehetőség szerint kiküszöböljék. Erre szolgál a
szombat délutáni gőzfürdő is.
Az együttes összetételéről szerdán dönt a
sportbizottság. Az ügyvezető-elnök kijelentette,
az összeállítás fölött nincsen különösebb vita;
marad az Elektromost legyőző együttes azzal az
eltéréssel, hogy minden bizonnyal Cseh lesz a
középcsatár. Cseh olyan jól játszott a tartalékgarnitorában, hogy mellőzése érdemtelen lenne. E-z
a megállapítás nagyjában vonatkozik Kalmárra is.
—• Ugy határozunk majd — mondotta az ügyvezető-elnök —, hogy Kalmárt is elvisszük Diósgyőrbe és közvetlenül a játék előtt döntünk az
összetétel fölött, amely a pálya talajától függ.
— Ami a Törekvés-elleni összeállítást illeti —
fejezte be nyilatkozatát Markovics Szilári —, ez
attól függ, milyen lesz a diósgyőri teljesítmény.
A Törekvés—Szeged AK találkozó előtt, a piros-fehérek tartalékgarniturája az Orosházai TK
ellen NB III. osztályú meccset játszik.
S O Q S

A Vasutas Budapesten, a KEAC
Győrött fátszih vasárnap
(A Délmagyarország munkatársától) Mind a
két szegedi NB II. osztályú csapat kikapott legutóbbi mérkőzésén, a vereség azonban nem okosott lehangoltságot egyiknél sem. Ennek az a magyarázata, hogy balszerencsés mérkőzést vivtak.
A Vasutas már az I. félidő 10. percében elvesztette Pélit. Pélinek egyébként a jelek szerint eiős
ficama van a térdében és most iszappakolással
igyekeznek játékképessé tenni. Szereplésére nemigen szárrit a Pénzügy-elleni mérkőzésre a vezetőség. A másik soproni sérült, Kecskés, valószínűleg rendbejön vasárnapig.
A KEAC balszerencséje a gólképtelenség alakjában jelentkezett. A csatároknak a legjobb helyietekben sem sikerült a góllövés, jóllehet méltó
ellenfél volt az egyetemi csapat Az MTK-elleni
játék megmutatta, hogy a KEAC kezdi visszanyerni régi formáját, éppen ezért derűlátással nézhet a vasárnapi győri. Egyetértés elleni mérkőzés
elé, jóllehet a aöld-fehér csapat nem könnvü ellenfél otthonában.
Sem a Vasutas-, sem a KEAC-játékosokat nem
akadályozta a kedvezőtlen időjárás abban, hogy
előkészítő gyakorlatokat tartsanak kedden saját
pályájukon. Persze ez az edzés nem olvar volt,
mint amilyennek kellett volna lennie, de ma már
annyira >benne« vagyunk az idényben, hogy erre
talán irár nem is igen van szükség.
—oO<>—
X Sikeresen szerepelnek a Vasutas Ifjúsági
ökölvívói az országos bajnoki versenyen. Most
folynak Budapesten az országos egyéni ifjúsági
ökölvivóbajnoki cimért a küzdelmek. A versenyen
a Vasutas tehetséges ökölvívói is résztvesznek
és sikeresen szerepelnek. A könnyüsulyban Bannert Bauert (WMTK), majd Vinczét (Kecskemét)
győzte lo. A nehézsúlyban Varga Szabó (MPSE)
és Süke Szabó (MPSC) fölött aratott értékes győzelmet. Csak igy tovább . .
X A szegedi NB-csapatok mérkőzéseinek vezetői. A JT-ben megtörtént a játékvezetőküldés a
pénteki és a vasárnap NB-fordulóra. Pénteken
csak L osztályú mérkőzések lesznek, vasárnap
azonban az elsővonalbclick mellett a második és
harmadik csoportosok is küzdenek a bajnoki pontokért. A szegedi NB-csapatok mindenütt érdekeltek. A Szeged AK.—DMAVAG találkozó vezetésére Szőke U.-őt, a Törekvés-elleni szegedi játékra
pedig Kékesit delegálták. Kékesinek Zseaberi II.
és Gaál G. fog segédkezni, mint partjelző. A Vasutas—Pénzügy meccset Harangozó, a
KEAC—
Egyetértés mérkőzést Zeitler vezeti. A Szeged
AK II—OTK mérkőzésen Gvarmati bíráskodik.

Nemzett bajnoksás
IL osztály
.Duna-csoport

•

4 3
5 1
4 3
4 3
4 3
8 _
3 4
3 3
3 3
3 a
3 a
3 í
8 —
2 —

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ia
11

Szegedi VSE,
Pénzügy
Zugló
DVAG
MTK
Soproni FAC
Vasas
Szombathelyi FC
D. Magyarság
BLK
Postás
Soproni VSE
KEAC
Egyetértés

I.
2.
3
4.
5.
6.
7.
&
9.
10.
11.
12.

m . osztály
Keleti csoport
FTC
0 8 I
Testvériség
« 8 —
WMTK
7 4 t
Szeged AK
* 4 1
Kecskeméti AG
7 3 3
Hódm. TVE
6 S
Szentesi TE
7 8 8
6 t
Gyulai AC
a
Szolnoki MAV II. 6 2
Orosházi TK
7 1 8
Csabai AK
5 1 1
Ceglédi MOVE
6 1 1

•

9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
8

9

.

...

2
3
a
8
8
4
2
2
3
4
4
5
6
7

—

1
8
2
8
3
8
3
4
4
3
4

24:15
21:15
14:11
17:15
19:16
29:25
17:18
19:13
19:18
21:14
18:17
14:23
7:21
6:21

11
11
11
11
11
10
10

9
9
8
8
7
4
4

28:8 11
17:10 10
25:11 9
28:18 9
15:17 7
19:11 6
1421 6
11:16 4
9:15 4
11:20 4
8:12 3
7:28 3

•

X Seper — A Szeged AK amatörjátékoSa. Seper, a Szeged AK futballistája, amikor szerzüdéstbontott a piros-fehérekkel — amint jelentettük —,
visszamatőrizálását kérte. Mint amatőrjelölt továbbra is a Szeged színeiben játszott. A várakozási idő most telt le. Seper közölte a vezetőséggel, hogy mint amatőr is a Szeged AK-ban akar
játszani, annak ellenére, bogy Budapesten lakik
és más egyesülethez is bivták. Csak azért uiaradt
Szegeden mert szereti a várost és szereli a klubot. A futballistát u á r le is igazolták, mint amatőrjátékost.
X A kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a
tizpróbabajnokság második versenynapba. Jelentettük, bogy hétfőn rendezték meg a deli kerületi
tizpróbabajnokság első napját. Ügy volt, hogy
kedden folytatják a versenyt, erre azonban nem
kerülhetett sor, mert az állandó esőzés teljesen
használhatatlanná tette az SzTK-pálva futó- és
dobó talaját.

Gl'MIHARISNYA
i28 H

fájós, dagadt és vlszeres lábakra készen
és mérték utáu D Ö F L F . Klauzál-tér
I, sz. Gyógybaskötők. fűzők készítője.

FILM
H noivadamei
(A Széchenyi Mozi

toronyőr
bemutatója.)

A világ legelső karakterszínésze:
Clíarleá
Laüghton öntött ú j életet Hugó Victőr népszerű regényalakjába. „A párisi Notre Dame"
történetét ki tudja, hányadszor vették filmre,
— egy amerikai és egy francia változatra még
emlékezünk —, de eddig még sohasem sikerült
ennyire megközelíteni a költői mű szellemét
forrongó párisi időket idéző korszerűségét. Az
új, milliós költségekkel felépített filmdráma
minden jelenetében nagyszabású, díszleteibor
korszerű, sőt még dialógusai is stílusosak, költőiekQüasimodo szörnyalakját Charles Laughlo*
formálja életszerűvé, húsból cs vérből való, én
ző és gondolkodó lénnyé. Ahpgyan ez a zseniális szinész a félig ember, félig állat szörnyszülött templomharangozó lelki tragikumát a
vászonra vetíti, az nemcsak megrázó és könynyeket fakasztó színészi munka, de a filmjátszás, a filmművészet csúcsteljesítménye. Charles Larighton borzalmas maszkján átvilágít az
örök emberi lélek s ez több, mint amit Quasimodg szerepéből formálni lehet. Esmeraldát,
a szépséges
cigányleányt
Maurcen
O'Hara
alakítja angyali bájjal és vonzó arcjátékkal
A többi szereplők is egytől-egyig kitűnő színészek.

Párisi Nagy Áruház Rt.
Szeged (Csekonics és Kíss-utca sarok.

—oO>—•
X Vítéa Nagy Ta m ás búcsúztatása. Bensőséges hangulata vacsorán búcsúzott el a szegedi
futballsport vitéz Nagy Tamástól, a KEAC intézőjétől. a déli kerület szövetségi kapitányától. A
legnépszerűbb szegedi sportember tiszteletére
rendezett banketten a Baross-étteremben Nagy
Tamás klubtársai és tisztelői vettek részt. A régi
gárdából ott volt Kovács Buna János egyetemi
testnevelési lektor Az alszövetség részéről Vecsernyés Lajos titkár búcsúzott meleg szavakkal
Nagy Tamástól és átnyújtotta neki a DLASz tiszteletdiját: értékes, monogrammal ellátott levéltárost és Íróeszközöket. Patakv Sándor a KEAC
elnökségének levelét olvasta fel, majd Szilágyi
Sándor az egyetemi klub, Jávorba Ferenc az
SzTK részéről búcsúzott el a kiváló sportvezetőtől. Az üdvözlésekre vitéz Nagy Tamás meghatott
hangon válaszolt. Megtörtént tehát a bucsu Még
ezekután sem tudjuk elképzelni, bogy Nagy Tamás eliregy Szegedről, hiszen nélküle eddig nem
texftá-hétett semmi a Város sportjában. Szeged
mindig büszke lesz rá Kolozsvár pedig örülhet m
kitűnő soortembernek.

ÉLELMISZEREK
Sámson magyar tea 20 grammos csomagolásban
Burgonya cukor 10 deka
Tortalap szegletes, 4 drb
Sütőpor, 3 levél
Rum töltéses csokoládés cukorka
12 darab
Mézes csók 10 deka
Likőr, vagy rum esseneia 1 üveg
Sóspcrec 10 deka
Torta virág 6 drb
Susogó cukorka 10 deka
Menthol drazsé 10 deka
Gyümölcs drazsé 10 deka
Pörkölt mogyoró 10 deka
Töltött teasütemény 10 deks
Mogyoróbél 10 deka
Malátakávé 1 kg
MarsoLaszöllő fél kg
Csokoládépor negyed kg
Málnaszörp fél kg

—.17
-.16
—.22
—.24
—21

—.26
—.26
-.28
—.24
-.32
-.32
-.32
-.38
—38
— 36
—.62
—98
'-.98
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1940.

OKTÖBER

30.

házfelheb,

családi házak, hiriidzaK, ufszeö c d i villák, szOHO, giiumöicsos,
szántó, tanyás biriokoh alkalmi

vételek!

Hí/telkek a város minden részén 2500 P-tőI 30.000
P-ig. Ujszegedi villntejhek 3000 pengőtől feljebb.
Újszegeden adómentes 3 szobás villa 0000 és 10.000
P. Újszegeden adómentes 4 szobás villa kon fórtlal kertes 22000 P. Újszegeden bérvilla 3x2 szobás
fürdőszobás lakással kertes, 20.000 P. _ Alsói áros, köves libánál, sarokház l ós 2 szobás lakással 6500 P. Felső város, adóoienteg szép 3 szobás
családi báz 7000 P. Rókiison, emeletes ház 4 lakással 7000 P. Kólfuson emeletes bár 5 lakással fii-zcriizlcttcl 1Í)£)0 P. Kálváriánál, adómentes családi ház 3 és' 1 szobás uri lakással, tjerttcl 13 000
P. Bécsi-kőrútnál magasfüldszintes. 3,'és 1 szobás
komfortos lakás, pincével, kerttel 15.000 P. Nazy
emeletes bérház 2100 p évi jövedelemmel, víz. villany, Petőfi sugárutnál 24 000 P. Autómentes családi ház 4 szobás komforttal, pincérét, belvárosnál
20 000 P. Adómolnes emeletes iizlcfes ház 5 lakással, viz. villany. Mars-tér kőzetében 20.000 P
Naev emetefes bérház üzletlel. 7x1 és 2.szobás lakásnffkal fő úton 32.000 p. Fatelepnek, áyérnnk alkalmas nagy udvari épületekkel, utcai magasföldszintes házzal, nagy udvarral, fő úton 20000 P.
Adómetnes kétemeletes bérház fürdőszobás lakásokkal. 7 százalék tiszta haszonnal 55.000 P. Nasy
üzletes hérliáz komfortos lakásokkal, a he!város
előkelő részén 10,500 P jöv. 100.000 P. 11 holdas
prima mindenttermö uri birtok 4 szobás lakóházHét. külön cselédlakásokkal gazdasági épületekkel
ártézi
kúttal, város alatti müutnál
55.000
P. 30 holdas bánáti Ta. szántó tanyával 30.000 P.
57 holdas szöllő, gyümölcsös, szántó, úri birtok,
rendes épületekkel 65.000 P. 118 holdas bánáti la.
szántó úri birtok rrndes épületekkel, artézi kúttal
05000 P. A felsoroltakon kivül még nagy választók. 1t holdas legprímább fekete föld 4 szobás
fürdőszobás lakóházzal, sok gazdasági épületrkJkel. ártézi kultal felsővárosi villamoshoz közel
n. ötenkint 2 P 50 fillér. Alkalmi véletek.

Csikágói terménytözsdczárlat. Buza lanyha.
Decemberre 83.75—83 ötnyolcad, májusra 82.5, juliusra 78. Tengeri tartott. Decemberre 60.5, májusra 61 ötnyolcad, juliusra 61-75. Rozs alig tartott. Decemberre 14 egy nyolcad, májusra 47 hétnyolcad, juliusra 19.
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiititfitMii
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Szeged sz. kir. város gazüászi hivatalaiéi!,
1630-1910 gh. sz.

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy Szeged város hivatalai
és intézményei részérő 1911. év január hó 1-töi
1911. cvi december hó 31-ig szükséges tűzifa felvágásra, szén berakásra cs ezzel járó egyéb munkák elvégzésére vállalkozni szándékozók ajánlataikat 1910. év november hó 7-ig, csütörtök délelőtt 9 óráig a városi gazdászi hivatalba. Bérház, földszint adják be.
Ajánlati űrlap a gazdászi bivalalnál kapható.
Szeged, 1910. évi október 28-án.
Balázs Mihály városgazda.
Szeged sz. kir. város adóhivatalától
76 083—1940. vadbsz.
Tárgy: Katonai családi segélyek
kifizetése október hóban.

Hirdetmény

Katonai szolgálatra bevonultak hozzátartozói
tészérc az 19-10. évi október hónapra esedékes
családi segélyek kifizetése a városi adóhivatalban a következő napokon történik:
november 1-én: A, A, B,
5 cn: C, Cs, D, E, F,
6-áu: G, Gy, H, 1, J,
7-én: K, L, Ly, M, N,
8-án; O, Ö, P, Q, R,
9-én: S, Sz, T, Ty,
T. Kf. Ingatlanirodánál, rFlorthy M. n. 1 (Kullurpalotánál.)
11-én: U, Ü, V, W, Z: Zs
KCZ'io^etüjü bevonultak hozzátartozói rcszcrc a
város egész területéről, tehát akár a belvárosban,
telepeken, feketéken vagy felső- és alsótanyán
laknak.
Ezeken a napokon a családi segély felvétele
végett mindenkinek a városi adóhivatalban
a
Budapesti értéktőzsdezárlat. Teljes üzleti cseud
VIII. adókeriilétnél kell jelentkezni.
uralkodott a tőzsdén. Vételi érdeklődés alig muAzon Felső- vagy Alsótanyán lakók részére,
tatkozott a piacon és csak néliány kötést lehetett akik a családi segélyt a fenti napokon nem vetelhelyezni lemorzsolódó árfolyamok n ellett. A
ték fel, a kifizetés a felsőtanyaiaknak november
forgalom rendkívül csekély volt és még a vezető lio 19-én a fclsőtanyai közigazgatási kirendeltértékekben is igen kevés üzlet volt. Kedvezőbb ségnél, az alsótanyaiak rcszcrc november 12-én
irányzat csak a tőzsdeidő későbbi folyamán jött az alsótanyai közigazgatási kirendeltségnél törlétre a Kőszénben 8 pengős árveszteséggel. A ve- ténik. A folyó évi május, junius, julius, auguszteti érdeklődés később teljesen hiányzott és csak
tus és szeptember hónapokra kiutalt, de fel nem
csekély árukínálat volt, az is igen csekély mér- vett családi segélyek kifizetésére mindenki ictekben. Zárlatkor a Bauxit 3, a Kőszén pedig 9 szcre november, 13-án és a következő napokon kipengős árveszteséget ért el. A többi részvényben zárólag a városi 5l|ohivatal VIII. kerületénél törcsak kisebb .mértékű olcsóbbodás történt. A tőzs- ténik. kivéve november 10-ikét.
de gyengén tartott irányzattal zárult. Zárlati árMinden családi segély felvételére jogosult felfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 178. -, Kőszén tétlenül hozza magával faját rendőrségi bejelen317.—, Ganz, Izzó, Szegedi Kenderfonó ——.
tőlapját és amennyiben a bevonult időközben leZürichi deviza zárlat. Páris 995. London 17 10, szerelt volna, ugy annak katonakönyvet (igazolNewvork 131.—. Milánó 21.27, Berlin 172.02. Szófia vány lapját) is, melyben a katonai szolgálat kezdő cs végző ideje számokkal be van jegyezve.
5 35, 'Belgrád 10.—, Athén 3.-, Bukarest 2.25.
A családi segélyek kifizetése hétfőn délelőtt
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok.
Angol
13 óra között szombaton 8—12 óra közölt, a
font
, belga frank ——. dán korona —.— di- többi napokon 8—13 óra között történik.
nár 7.60-7 90. dollár 315.00—350.00. francia frank
A családi segélyt a bevonult scirmiesctrc sem
—. , hollandi forint —— cseb-szlovák korona veheti fel, azt csakis a hozzátartozók részére le11 45-1 l.SO (20 K-nál nagyobb címletek kivételéi- het kifizetni.
vel!, szlovák kor. 11.45—1180 3 K-nál nagyobb
A családi segélyt utalványozással kapcsolatos
címletek kivételével!, kanadai dollár 230-300. Imi kéréssel vagy panasszal közvetlenül a népjóléti
3 20—3 40. Icva 3.30-3 60, lira 17.40-17.90 (csak hivatalhoz kell fordulni.
10 lirás bankjegyek és érmék vásárolhatók!, néSzeged, 1910 október 21-én.
met márka —.—. norvég korona —.—, svéd koVárosi Adóhivalal
rona —.—. svéd korona 71.70—82.70. svájci frank
'79.60 80.60.
Budapesti termén* tüzsdczárlat. A készáru piacon az árak változatlanok. A gabonanemüek piacán sem alakult ki forgalom, búzában mindössze
egy kölest jeeyeztek be. A hivatalos árfolyamokban nem történi változás.
é j j e l - n a p p a l
\ burf.-ipc.-ti termén* tőz-dc hí* .italos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 23 10, rozs 71 kg-os 19 10, árpa:
sörárpa kiváló 29.35. I. 25,35 zab 11 kg-os 2150,
', tengeri ni tö-V

Mézerné

TŐZSDE

U Délmagyarország
telefonszáma
1 3 — 0 1 3

APRÓHIRDETÉSE
Kifutónak 16—20 éves
erős fiút felveszünk. —
Tejüzem, Aradi a. I
Keresek különbejáratu
kapukulccsal, elegánsan
berendezett bulorozolt
szobát, fürdőszobával,
vagy folyóvízzel a —
nagykörúton belül. Állandó jeligére.
Lépcsőházi bejáratú —
tiszta szobát keresek a
nagykörúton belül: —
Diszkrét jeligére.
K01 önbejára tu esi nosan
bútorozott szoba kiadó
Kossuth Lajos sugárut
10. I. 3.
Magányos urinőnél utcai' bútorozott szoba 2
nyugdíjas,
vagy
2
hölgy, vagy garzon részérc villany, zongorahasználattal kiadó. —
Ugyanolt kitűnő kiskálvha eladó. Alíöldiu. 12. (Szukováthy lóri
egyetem közelében.)
Elegánsan
bulorozolt
szoba kiadó. Tudakozódás Arany János u. 5,
az udvarban.
Különbejáratu szép fürdőszobás bútorozott —
szoba kiadó. Fcketcsas
u. 15. I. cm. 1.
Elegáns bútorozott szoba ellátással kiadó. —
Winter, Boldogasszony
sugárut 13.
Bútorozott szoba fiatal
nőne|(, esetleg ellátással (íadó. Aradi u.
I. 4,

a g
1 ÜH ÍT3ÍT
iodera lakás,
riilannyal —
. Adó. Értekezni 'Zem között. Pulc u.
20a. a i m .
Kis s'ioba irodának —
az#'ná1 kiadó. Takarék
tár u. 2.
•
PINCÉT
BELVÁROSBAN
BÉRBE VESZ
Wcisz terményes, Püspökbazár.
211

Megbízható magányos,
50 éves nő bizalmi állást vállalna,
kisebb
jövedelműt is, ami nem
kiván biztositékoL —
Megkeresést Petőfi S.
sugárut 53.

oZhot
Bejáróasszony, ki koppasztani tud. felvétetik
Valcria-tér 15. Feuer.

qpíri-v€T€L
Hódmezővásárhelyen a
LEGJOBB FORGALMÚ

ilaimérés

joKtolytouossággal más
vállalkozás miatt
ELADÓ
Értekezés a volt Görög
borozóban, Rotbermcrp.
u. 1.
177
Nagy
FÜRDŐKÁD,
férfiöltönyök,
BŐRKABÁT,
gyapjú téli kabát, el«
adók. Simonyi-fényképcsz, Széchenyi tér 8.
Petrezselyem szár disznóhizlalda vagy kecsketulajdonosok részére
legolcsóbb áron eladó.
Konzervgyár, Huszár u.
8 szám.
3 lámpás hálózati rádió olcsón eladó, őszutca 29.
Egy gázkályha és két
szenes kályha eladó. —
Párisi körut 10.
Egy VVerthcim kass/ja
és irodai butorok Wadók. Takaréktár 11. 2.
Kalász Iroda,
Helyszűke miatt mindenre alkalmas ragyogó paép üzletberendezés rtdnden elfogadható
áron azonnal eladó. —Klauzál tér 3. Deák Fcrencné.

Három szobás összkomfortos lakás kiadó. Vitéz utó' 15 fölszint 4.

Eladó ágy, éjjeli szekrénv, több évfolyam Uj
idők és könyvek'. Petőfi
Sándor sugárut, földszint 4.

ZŰ2U
Stoppoltassa
ruháit a
•Budapesti* kézniflszövőnöl. Eredeti gyári
beszövések. Üzlet: llági sörkerllcl szemben.

Jókarban levő perzsa,
vagy perzsaláb pundát
megvételre keresek. U.
olt, fűszer üzletberendezés minden elfogadható áron eladó. Csels
niüszövő. Tisza Lajoskörut 48

Kifutó fiu, 12—14 éves
felvétetik. Sezgcd. Mikszáth Kálmán u. 5, udvari paprika raktár.
Kifutó leány felvétetik
a Dugonics téri tejcsarnokba.

KOiómrtift
Nagyváradra költözködéshez külön vagonhoz
társat keresek. Rákóczi tér étkezde.

Szerkesztésért és kiadásért felelj

Bcrey

Géz*

főszerkesztő,
a Délmagyarország Ilirlap- és Nyotndavállalat Rt.
ügyvezető-igazgatója.
-oOo—
Szerkesztőség: Szeged, Aradi-utca 8. — Éjszaka*
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal:
Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség,
kiadóhivatal és nyomda): 13 06.
Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Ilirlap- és Nyomdavállalat Rt.
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körtorgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14., telefon: 1Ó-S4
Felelés üzemvezető: Ablaka l-tván

