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A pafrasiak a háztetődről neztek
a város bombázását
olasz csapafoh melóén Dent járnak

G ö r ö g o r s z á g

területen

A görögök ádáz ellenállást tanúsítanak - Ráma cáfolta, hogy angolok szálltok partra a görög szigeteken

Petőin a francia ráöióban beszámolt Hitlerrel
folytatott tanácskozásáról
Az olasz—görög konfliktus eseményeiből még
nem lehet tiszta kéept meríteni. Olaszországi jelentések arról számolnak be, hogy az olasz csapatok 70 kilométernyire nyomultak előre görög földön. Azok az olasz manőverek, amelyek a rra irányulnak, hogy a görögöket « határszéli hágókból
ós hegyszorosokból kiszorítsák, eredményesek, a
görögök egyes pontokpn megkezdték már a viszszavonulást
Az olasz rádió a leghatározottabban cáfolja a
brit propagandának hircit, amelyek szerint görög csapatok nyomultak be albán területre.

Bukaresti jelentés szerint a »PopoIo di Roma*
bukaresti tudósítója ngy látja a balkáni helyzetet,
hogy Jugoszlávia fenn akarja tartani semlegessé,
gét, Bulgária szintén, feltéve persze, ha más hatalmak nem avatkoznak bele az olasz—görög viszályba. Törökország Bulgáriától teszi függőié
magatartását, de figyelembe veszi a Szovjet álláspontját is. Angliából érkező jelentések szerint
— irja sz olasz lap bukaresti tudósítója — Eden
állítólag ellátogat Ankarába. Más hirek szerint
viszont Anglia egyelőre megelégszik azzal, hogy
Törökország semleges maradjon.

M clörc meghatározott tervek szerint folynak
az olasz hadműveletek
Róma, október 30. 'A római mértékadó körök
figyelmét nem kerülte el, hogy az angol hírverés 8
görögországi helyzettel kapcsolatban milyen különböző híreket terjeszt Ezek között van az a hir
ÍS, hogy az olasz csapatok görög területen rendkívül nagy nehézségekbe ütköztek, továbbá, hogy
Albániában lázadás tört ki.
— Tény — mondják olasz körökben —, bogy a
görög csapatok ádáz ellenállást tanúsítanak, de
az olasz csapatok az előre meghatározott tervek
szerint folytatják hadműveleteiket Minden körülmény feljogosít arra a bizonyosságra, hogy az
olasz csapatok a görög ellenállást és az angol
mesterkedések ellenérc is az előirt módon végrehajtják feladatukat.
— Ami az albán lázadást illeti — mondják illetékes körök —, abból egy szó sem igaz.
A Giornale d'Ttalia tiranai jelentése szerint az
nlaszok előrenyomulásával kapcsolatban még nem
'érkeztek pontosabb értesülések, de minden jel arra mntat, hogy az olasz csapatok már mélyen bent

járnak Görögország területén. Az első rohamot
az albán milícia intézte a görög előretolt állások
ellen. A görög nr a lom alól felszabadított alban
községek lakossága mindenütt lelkesen üdvözölte
a bevonuló olaszokat.

Albán milicisták a görög
elöörsök elleni támadásban
Róma, október 30. A Stefani-iroda jelenti: Tiranából jelentik: A görög előőrsök ellen intézett
egyik támadásban résztvett az albán fasiszta milícia is. Az olasz csapatok előnyomulásáról a görög területen még mindig nem tudnak részleteket.
Az olasz légierők szerdán bombázták az Athén
melletti tatoi repülőteret és a hangárokban és más
berendezésekben nagy károkat okoztak. A bombázás Patrasban is nagy károkat okozott A korinthusi csatorna bejárata ellen intézett légitámadás alkalmával több dokkot, épületet és más berendezést rongáltak meg súlyosan.

Az ola$zbará( görög trónörökös angol „védőörizef ben"
Athén, október 30. A Corriefa dclla Scra
öleg mindig Athénben tartózkodó különtüdósítójának jelentése szerint Metaxas miniszterelnök kötelező ígéretet tett arra, hogy Pál
'trónörököst rábízza az angolokra, akik Kanadában helyeznék biztonságba.
P á l trónörökös Görögországban
közismert

olaszbarát érzelmeiről és arról, hogy minden
időben a tengelypolitika híve volt.
Közvetlenül a minisztertanácsnak" ama határozata Után, amellyel elutasította az olasz
ultimátumot, erős Ycndőfi kéSzültség vonult
fel a trónörökös villája elé-

A nemet és olasz repülőflotta folytatta együttes
akciótáf Anglia ellen
Berlin, október 30. A Nemet Távirati Iroda
értesülése szerint a szerdára virradó éjszaka
sok vemet és olasz harcirepülőgép indult újból Anglia ellen. Különösen London, Liverpool
és Coyentry felett dobtak le bombákat. 'A hatás rendkívüli volt. A repülőgépek jelentős
sikerrel támadtak sok angol repülőteret is. Az
ellenség berepülései a német birodalom fölé
az elmúlt éjjel is sikertelenek voltak. Csupán
néhány polgári személy sérült meg. Katonai
célpontokat most sem találtak cl.
Valahol a La Manche nál, október 30. A Stefaniiroda jelenti: Az olasz bombavetők vadászrepülők
•kíséretiben kcditeu délután elsőizben mentek vi-

lágos nappal angol ferület fölé és bőségesen bombázták a számokra kijelölt délangliai célpontokat.
A bombázások vészes hatása nyomban megállapítható volt. A kedvezőtlen légköri viszonyok mellett
is az olasz repülök fényesen oldották meg feladatukat és valamennyien visszatértek állomáshelyükre. Az olasz legénység lelkesedéssel beszél feladatának elvégzéséről és türelmetlenül várja a parancsot, hogy újra az ellenséges föld fölé küldjék ki.

Angol ahnák a görög vizehen
London, október 30. A Rculcr-iroda jelenti: Az
angol tengernagyi hivatal jelenti, hogy a görög
vizeken, beleértve a palrasi és korinlhusi öblöt is,
aknákat raktak le.

'Athén, október 30. Patfas katonai célpontjainak bombázása során 50 ember életét vesz•
tette. Az áldozatok nagy száma azzal magyarázható, hogy a lakosság nem menekült az
óvóhelyekre, hanem az álcákról és háztetőkről
nézte a repülőgépek
támadását,

Hazautazik a római görög
es az athéni olasz követ
Róma, október 30. A Német Távirati Iroda j®.
lenti: P o l i t i s római görög követ kérte ax o|a»4
kormánytól útlevelét. Ilyen körülmények között
— amint Rómában mondják — az olasz és a görög
kormány a szokásos diplomáciai eljárás szerint
kölcsönösen ki fogják cserélni a diplomáciai személyzetet.

Olasz cáfolat az angolok partraszállásáról o görög szigeteken
Róma, október 30. A Német Távirati Iroda joIcnti: Hivatalos olasz helyről hamisnak minősítik
éa megcáfolják a zokat a külföldön elterjedt és lóképp angol forrásból származó célzatos hireket
amelyek szerint Szalonikiben, Korfuban és más
görög támaszpontokon angol csapatok szálltak
partra.

nitter távirata a Duceiioz
Berlin, október 30. A Német Távirati Iroda jelenti; A Pührer Firenzéből való hazatérése után
a következő táviratot intézte a Ducchoz:
'Németországba visszatérve, a legszívélyesebb
köszönetemet fejezem ki önnek, Duee,.azért a fogadtatásért és vendégszeretetért, amelyben Firenzében részesítettek. Firenze lakosságának viharos
ujjongása bizonyítéka annak, hogy a német—olasz
szövetség politikája, amelynek teljes összhangját
a megbeszéléseken újra megállapítottuk, mélyen
gyökerezik az ön népének szivében. Hadseregeink fegyverével és népeink hitével győzni fogunk. Bajtársi lekötelczettséggel üdvözlöm Ör,t.
Duee! Adolf IIiller.«

A washingtoni honn inti jegyzéke
a francia kormány hoz
Washington, okt. 30. Az amerikai kormány
jegyzéket intézeti a franZia kormányhoz.
A
jegyzek főleg arra vonatkozóan tartalmaz kérdéseket, hogy várható-e valamilyen
változás
a franZia flotta és a gyarmatok jelenlegi helyzetében.
A washingtoni francia követség egyébként
erélyesen megcáfolta azokat a hiresztelésekct,
amelyek szerint Franciaország és Németország
között szerződés jött volna léire terület átengedések, támaszpontok átengedése és a francia
felségjogoknak bizonyos francia
területeken
történő korlátozása
tárgyában.

Kennedy a beavatkozás ellen
Newyork, öklóbef. 30. Az Egyesült-Államok
londoni nagykövete, Kennedy
rádióbeszédében Roosevelt elnök újfamegválaszlása
mellett szállt síkra, de ugyanakkor
hangoztatta
hogy az USA-nak nem szabad beleavatkoznia
a háborúba.
— Anglia számára — möndolta Kennedy —
mi sem volna veszedelmesebb, mintha Amerika is hadat üzenne. A mai háború legfőbb tanulsága az. hogy a gép fontosubb, mint a*
euiber.

Őszi divatcipök, iskolacipők

nauy választékban,

%/URKő cipőüzlet

legolcsóbban
Kossuth L. sun. 6.

Pefaln rádióbeszéde
a Németországgal való egtjiiflmtihödesről
Vicliy, október 30. A Havas-iröda jelenti:
Pétain tábornagy szerdán délben szózatot intézett a francia néphez:
— A mult hét Csütörtökön talólkoztanf a
Ticmot birodalom kancellárjával — mondotta
Pétaio. — Ez a találkozó részint reményeket
keltett, részint nyugtalanságot
támasztott.
Bizonyos magyarázattal tartözom nektek ezzel
kapcsolalbnn. A győztes 'és legyőzött közötti
ez az első találkozás országunk
talpraállásának első jele. A Führer meghívásának szabadon tettem eleget. Nem kaptam tőle semmiféle
<diktátumot, m*m éreztem semmi nyomást. Felmerült a két ország közötti együttműködés

kérdése és én ezt az együttműködést elvben elfogadtam. Módozatait később fogják még megvitatni. Azoknak, akik müst Franciaország
boldogságát kívánják, meg kell mondanom,
hogy a haza üdve elsősorban a m i kezünkben
van. Minden franciának első kötelessége a bizalom. Becsülettel és azért lépek ma az együttműködés útjára, hogy megtartsam
Franciaországnak tiz évszázados egységét az új európai
rendben.
'Az együttműködést
őszintén kell
folytatni
és távol kell attól tartani minden
agresszív gondolatot és ennek as együttműködésnek türelmes, bizalomteljes
erőfeszítésben
kell
megnyilvánulnia.

Varga miniszter
az iparban megvalósításra váró
feladatokról
Budapest, október 30. A képviselőh"áz~pénr^
ügyi és ipari egyesített bizottsága szerda dél*
előtt és délutáni ülésében letárgyalta az ipari
ügyi tárca költségvetését.
Varga József iparügyi miniszter a felszólalásokra válaszolva, kijelentette, hogy fog*
foglalkozik az Országos Iparügyi
Tanács átszervezésével. A
mérnöki kamarai
reform
munkálata még folyamatban van. Rámutatott
arra, högy az iparban hatalmas méretű keresztény előretörés történt.
A munkafelügyelet terén erélyes rendszabályokat kíván életbeléptetni. Ezzel kapcsolatos a munkáskamara intézménye, amelyet úgy
kíván létrehozni, hogy a munkásság teljes bizalmát élvezze. Nagy gondot fordít a háziipari
r
továbbfejlesztésére.
A kisiparosság nyersanyaggal való ellátását
egyik
legelsőrcndő
feladatának
tartja,
A miniszter felvilágosításai ntán az egyesített bizottság az iparügyi tárca költségvetését elfogadta.
Ezután áttértek a miniszterelnökségi és kisebb tárcák köi+cóc-otóc^nek lársryalására.

Teleki földművelésügyi miniszter E R N Y Ő
Olaszországban
Megtekintette Mussolini szülőházát, koszorút helyezett a Duce szüleinek
s?r}ára
Róma, október 30. Vitéz T e l e k i Mihály gróf
földművelésügyi miniszter és felesége, T a s s i na r i olasz földit üveiésűgyi miniszter társaságában szerdán reggel Forliba érkezett, ahonnan gépkocsin Prcdappio városkába hajtattak a Ducc szülei sírjának meglátogatására. Vitéz Teleki Mihály
gróf földművelésügyi miniszter és a jelenlevő személyiségek áhítatos csendben, némán tisztelegtek
a siremlék elötí. A miniszter nemzetiszínű szsllaggal átkötött hatalmas koszorút helyezett el a síron.

A két miniszter ezután visszatért Prcdappióha,
ahol a magyar miniszter felkereste a Duce szülőházát és megtekintette Alessandro Mussolini kovácsmester szerény otthonát és műhelyét. Ezután
a magyar és olasz földművelésügyi miniszter és
társaságuk visszatért Forliba, majd a délután folyamán Ferrara környékén megtekintette az oltani
talajinüvclési munkálatokat, azután pedig beszédet
mondott a római rádióban a magyar—olasz mezőgazdaság kapcsolatáról.

R jövő hét elején megkezdődik Szegeden
a nép- és családvédelmi munka

áthúzások, javítások, legolcsóbban és legjobban
S T E I N E R N E
W
crnyőkészitőnél, Kölcsey a. 12. (Tisza 15. börut
sarok.) Alapítva 1913-ban.

November 4-én kerül forgalomba
az acél váltópénz
Budapest, október 30. A 7100—1910. M. E. s*.
rendelet alapján az acélból vert 10 és 2 filléres
érméket a Magyar Nemzeti Bank november 4-től
hozza forgalomba. Az erről szóló hirdetményt a
hivatalos lap csütörtöki száma közli. Az acéLbol
vert 10 filléres érne súlya és külső kiállítása
azonos a jelenleg forgalomban levő cupro-aikkcl
10 filléresével, átmérője azonban 20 milliméter. Az
acélból vert kétfilléres érme és külső kiállítása,
valamint átmérője is teljesen azonos a jelenleg
forgalomban levő kétfilléresével.
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I és libacomb olcsó napi áron ma egész nap
:s holnap kapható B'aunénál, Kelemen-u. 1.
(A Délmagyarország
munkatársától)
Szer- Az egyes körzetek a szükséglet szctinl kapdán délelőtt szociális értekezlet volt a yáros- j ják meg a kiutalandó összegeket A szegedi
lveresek megvetelre Brüliás ékszereket igen
lázán. Az értekezleten résztvett Esztergár La- körzet szociális felügyelője, Valkó László dr,.
magas áron. Magas árat fizetek aranyért és
jos dr. pécsi polgármester, akit a kormány a aki a jövő hét végén érkezik Szegedre s azonékszer Z Á L O G J E G Y E K É R T . Nagy óra és óknép- és családvédelmi munka országos meg- nal megkezdi a részletes tárgyalásokat a város
szerjavító műhely.
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szervezésével bízott meg. Az értekezleten meg- szociális vezetőivel. A szegedi körzetbe tartoL
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jelentek a szegedi körzet főispánjai, alispán- zik Szeged,
Hódmezővásárhely,
valamint
KÁRÁSZ-UTCA 14. llelka mellett
jai és polgármesterei, valamint itt voltak a Csongrád, Bckés és Csanád vármegye. A jömost kinevezett szociális felügyelők.
Az érte- vőheti tárgyalásokon terjeszti elő vitéz Vicsay
kezleten Esztergát Lnjos dr. általánosságban
Emil dr. tb. tanácsnok a népjóléti ügyosztály
ísmertctto a nép- és Családvédelmi tőrvényt, vezelőjo azt a programot amely a szegedi körvalamint a végrehajtási utasítást, amely sze- zet nép- és családvédelmi munkáira vonatkoSzeged (Csekonics és Kiss-utca sarok)
r i n t a nép és a Családvédelmi munka szemzik. A prügram legfontosabb terve az, hogy
pontjából nyolc körzetre osztották az országot. Szegeden a jövő hét végével megszüntetik az
HÁZTARTÁSI FATENCE ARUK:
iMindegyik körzet élén szociális felügyelő áll. inségműnka intézményét.
Helyettes átmeneti
Kávés bögre 3 deci.
-,2ö
A szociális felügyelők az országos ncp- és Csa- időro téli közmunkatervet dolgozott ki Vicsay
doceás csésze aljjal
-.26
qzoszos csésze
-.36
ládvédelmi központi bizottságnak
terjesztik
Emil dr, tanácsnok, amelyet a jövő évben a
Kávés bögre pettyes 3 decis
-.42
Ifel jelentéseiket és a munkamenetről szóló ér- közmunkák programja követ. Ezzel az intézkeivávés csésze aljjal
tesítéseket. Az országos nép- és Családvédelem déssel az vált lehetővé, hogy nemcsak átmei' uszertonna kicsi
-.56
tehát mint központi hatóság működik, az oszt- netileg nyújtanak minimális kereseti lehetőséuupla cfős dcssert tányér 2 darab
ja szét az egyes körzetekbe a kiutalandó szo- get a szellemi és fizikai munkásoknak, hanem
-.66
Relief dessert tányér 2 darab
ciális alapokat. Erre a célra 60 millió pengő állandó jellegű alkalmazást adnak és folyto-.76
Sima mély, vagy lapos tányér 2 darafi
-.76
áll rendelkezésre az 1041. évi költségvetésben. nos kenyérkereseti lehetőséget biztosítanak az
isima dessert tányér 3 darab
-AB
Dupla
erős
mély,
vagy
lapos
tányér
2
drb
ínségeseknek. 'A téli közmunkatervezet költ-.86
ségvetése 1,600-000 pengő; ezt az összeget már Kclicf mély, vagy lapos tányér 2 drb
-9s
lejes
bögre
1
literes
az országos nép- és Családvédelmi alapból fe-.96
Tál garnitúra 3 drb-os
fájós, dagadt és viszeres lábakra készen dezik. Ezen az összegen kívül természetesen
-.98
Cseréptartó fehér, vagy színes
és mérték után D Ö F L R . Klauzál-tér nagyobb összegű hozzájárulást is kap a város,
1.06
Zsíros fazék 1 literes
1.06
8.
sz.
Gyógyhaskötők.
fűzők
készítője.
amellyel
közjóléti
alapot
létesít
Ebből
az
28
Főző bögre 1 literes
1.06
Vizes kancsó
alapból a megszűnt inségműnka helyett az ál1.06
Szegen gondozol! stroftal
Szendvich-lál
landóan alkalmazott ínségeseknek biztosítanak
1.16
Fali sótartó
a nép- és családvédelem szempontjainak leg1.18
Fonott tál kerek, vagy ova.
messzebbmenő szemelőtt tartásával kenyér1.38
Füszertonna nagy
keresetet

Párisi Nagy Hruház Rt.
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B Horfhy-város telek ügye a kisgyűlés előtt
Fedett perzselőt, zsírfárolót és husárusltó helyiséget építenek a vágóhídon
(A Déltnagyafor.szág munkatársától)
A. város törvényhatósági kisgyűlés® szerdán déln t á n 4 órai kezdettel tartotta ülését
Tukats
S á n d W dr. főispán elnöklete mellett ördögh
Lajos dr. tb. tanácsnok bejelentette a tűzoltók
ú j egyenruhájának vállalatbaadását Bejelentette ezután, hogy a közvágóhídon fedett -perzselőt, zsirtdrolót ós húsárusító helyiséget építtet a város• Rőth Dezső dr. tanácsnok beszámolt a Horthy-vái*os ügyéről. A város a megépítendő Horthy-várösrész Céljaira a Pollákféle telket szemelte ki. Ez a telek öt holdat
és 1994 négyszögölet tesz ki. A boldanképti
vételár 7900 pengő, a végösszeg tehát 41.805
pengő. Ennek kctKarmadrészct
azonnal b®
kell fizetni a telepítési alapba, a fennmaradó
sgyharmadrész 25 évig 'részletekben fizethető.
A tevábbiakban arra kért© Kőtli Dezső dr. tanácsnok a kisgyűlést, hogy a Szobotka-féle
272 holdas földbérlet ügyében úgy döntsön a
város, hogy a bérletet 10 holdas
parcellákra
ösztva, adja ki felesbérbe. A tervezetet jövő és

májusára elkészítik, hogy öktóberra m á r bérbeadható legyen a birtok.
A kisgyűlés az előterjesztés értelmében határozott.
ördögh Lajos dr. tb". tanácsnok Bokor 'Antal fuvarozási vállakozó kérelmét ismertette.
Bokotj a váCSs részére szállítandó fa fuvarozási egységárának 150 százalékos emelését kéri.
A közintézmények részérő történő
szállítás
egységárának ilyen mértékű felemeléséhez a
a kisgyűlés névszerinti szavazással
hozzájárult, azzal. Hogy ez a szállítási bér Csak addig
marad érvényben, míg ú j versenytárgyalás
útján ú j szállítási feltételeket meg nem állapítanak.
Kardoss Géza szinigazgatónak megadta a
kisgyűlés azt a kedvezményt, hogy a vigalmi
adót kedvezményes átalányösszegben
fizetheti,
vajamint elfogadta azt a javaslatot is, hogy
Kardoss 80 pengő helyett 20 pengőt fizessen
plakáthirdctés díjként.
Ezzel a kisgyűlés végetért.

\ zsír árának felemelésével oldották meg
o szegedi zslrhiáng problémáját
X hetedik kategóriából az ötödik csoportba helnezfe ál Szegedet az
drkormdnqblztosság — Három vagon hízott sertés érkezik Szegedre
(A Délmagyar ország munkatársától)
Beszittölt arról a Délmagyarország, hogy a szegedi
ssírhiány ügyében Tóth Béla dr, helyettes polgármestelj felutazott Budapestre, hogy az árkormánybiztosságön. előterjessze a zsírproblémával kapcsolatos kéréseket és panaszokat. A
tanácskozások eredményeképpen
az árkormánybiztösság akceptálta a szegedi húsiparosok kérését és Szegedet az alacsony hetedik
kategóriából a magasabb árnivójű ötödik kategóriába osztotta be. Ennek az intézkedésnek
következményeképpen Szegeden az élősertés
ára az eddigi ÍM pengő helyett 1-50 pengőre
emelkedik. Tekintettel arra, hogy az élősertés
árához alkalmazkodik a húsnak, a zsírnak, a
szalonnának, a hájnak és egyéb hús- és zsírneműnek az ára:" az új rendelkezés következtében Szegeden megdrágul a zsír és a hús. A
'drágulás mértéke nem éri el a kilónkénti 10
fillért A rendelkezés a mai nappal lép hatályba, vagyis mától kezdve a gazdák 1.50 pengőért
adhatják el a szegedi húsipafosoknak az élősertést és igy nem kell a nagyobb haszon reményében más, magasabb kategóriákba beoszMély hatást, osztatlan sikert aratott
a tegnapi bemutatón

Sárdy János

a magyar énekművészet ragyogó csillagának
első pompás filmje, a

TE VAGY
A DAL!...
Egy olthatatlan nagy szerelem története.
Főszereplők!
SARDY
JÁNOS,
YASZARY PÍRT, SZABÓ KLÁRI, TORONYI
GYULA, FELEK Y KAMIL és KÖVARY GY ULA

Pia és mindennap a

Belvárosiban
S, 7, 9

tott városoknak, pl. Budapestnek eladni az
élősor test
A szegedi zsír- és szalőn-nahiány ügyjÜ-eu
a földművelésügyi minisztériumban is tárgyalt Tóth Béla dr. helyettes polgármester. A
tárgyalások eredménye az, hogy a földművetésügyi minisztérium
három vagon, azaz 135
darab hízott sertést utáltatott
ki Szegednek,
ez a mennyiség két napon belü meg is érkezik
a város címére, így ezt a közvágóhídon dolgozzák fel és hasított állapotban osztják szel
a húsiparosok között. Ez a mennyiség természetesen nem elegendő Szeged zsírellátására,
azonban mint átmeneti segítség, kétségtelenül
megkönnyíti a szegedi zsírfront helyzetét. Ezzel kapcsolatban a hatóság fokozottabban ellenőrzi, hogy főleg a kisfogyasztók között kerüljön arányosan elosztásra a három vaaon
sertés zsírterméke.
A zsírüggyel kapcsolatban
hangot adott
Tóth Béla dr. helyettes polgármester a földművelésügyi minisztériumban annak a szegedi
panasznak is, hogy egyes vidéki városokban
cs nagyobb kategóriába beosztott körzetekben
letiltják az olt megvásárolt sertések más városokba való bevitelét. Ez az áruforgalom
nagyarányú visszaesését jelenti s egyben azt
is, hogy egyes helyeken, ahol hasonló asírbiány nem lépett fel, megtartották a fölösleges sertésmennyiséget is és így nem segíthettek azokon a városokon cs vidékeken, amelyek
zsírhiányban szenvedtek. A földművelésügyi
miniszter ezzel kapcsolatban megígérte, hogy
megtiltja a szállítások megakadályozását
és
elrendeli a vidékenként
vásárolt
sertések
azonnali továbbítását. Ennek a rendelkezésnek
következtében most már lehetővé válik az ís,

KORZOBHN
Csütörtök és pénteken

1. Magyar és Fox h í r a d ó k
Tunisz (Kulturfilm)

2.

3. Csintalan férjek
amerikai vígjáték.
TYRONE POWER és LINDA DARNELL
főszereplésével.
November 1-én, Mindenszentek napján
csak 2 előadást (ártunk, 7 és 9 órakor.
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hogy ne csak az egyezőn kategóriába beosztott vidékek vehessenek egymástól zsírt, illetve élősertést, hanem azok a városok és vidékek is, amelyek más-más kategóriába vannak
beosztva.
Ezekkel a rendelkezésekkel sikerült elérni,
hogy a szegedi zsírhiátry problémái megszűnnek s a városban; ha néhány fillérrel drágábban is, de újra vásárolható lesz a zsír.

Veress Elemér, Banner János
és Frőhlich Pál a kari dékánok
(A Délmagyarország munkatársától)
Jelentette a Déímagyarország, hogy a szegcdi Horthy Miklós-tudományegyetem kedden megtartotta alakuló ülését, megválasztotta az új egyetem első rektorát, valamint a karok dékánjait
Az egyetem rektora Szent-Györgyi Albert dr.
lett. A választásokról saerdán az egyetem a
következő közleményt adta k i ;
„Október 29-én, kedden reggel
Szegedre
érkezett Szily K á l m á n dr. titkos
tanácsos,
államtitkár, személyi titkára,
Kammcrmayer
Oszkár dr.. tanügyi tanácsos társaságában abból a célból, hogy a Horthy Miklós-tudományegyetem üjonnau kiueyezett tanáraitól kivegye
a hivatali esküt Az eskütétel délelőtt 11 órakor történt meg, ezután Szily államtitkár elnöklete alatt megalakultak a karok és megválasztották a kari tisztviselőket és tektorválasztó elektorokat. Délután 5 órakor ugyan-

Széchenyi Mozi
Ma, csütörtök, péntek, szombat ég vasárnap!
A tegnapi bemutatón óriási sikert aratott

Minden Idők leghatalmasabb filmalkotása]
V I C T O R H U U O örökéletű regénye^
Rendezte;

W i l l i a m Dieterle
Főszereplők.'

CHARLES LAUGHTON
MAUREEN O'HARA
Előadások 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 6, 7, 9
A terem

kellemesen

A tolongás elkerülése
jegyekről
előre

fűtve

van!

végeit ajánlatos
gondoskodni.
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Psak Szily K á l m á n államtitkár elnöklete alatt
törtónt meg a rektörválasztás. A Hortby Miklós-tudományegyetem első rektorává az elektorok Szent-Györgyi Albert dr. professzort
.választották meg. Prorektor Baló Pózsef dr.
lett. Az orvosi kar dékánjává Vefess Elemér
dr-t, prodékánjává Ditrói Gábor dr.-t, a bölCsészettüdömányi kar dékánjává Banner János dr.-t, prodékánjává Halasy~Nagy József
dr.-t, a matematikai s természettudományi kar
dékánjává FrőhliCh Púi dr.-t, prodékánjává
Farkas Béla dr.-t választották.
A fektorválasztás után Szily államtitkár
elnöklete alatt tartották meg a Horthy Miklós-tudományegyetem első tanácsülését, amely
felölelte a
Ferenc József-tudományegyetem
Kolozsvárra költözésével és a Hortby Miklósfai dömányegyefem
felállításával
kapcsolatos
összes kérdéseket Szerdáin Szily államtitkár
folytatta a megbeszéléseket Hóman kultuszminiszter az egyetemi tanács tagjait tisztségükben már szerdán megerősítette."

flz amnesztiarendelet folytán
megszüntették a további eljárást a Bomba-pörben
(A Délmagyarország munkatársától) A szegcdi
ügyészségen és főügyészségen az elmúlt hetekbeu
kezdődött meg azoknak a folyamatban levő és
fellebbezés alatt álló bünügyeknek a felülvizsgálása, amelyek a nemrégiben kiadott kormányzói
nmocsztiarendeiet következtében keigyelcm alá
esnek. Igy a többszáz más kegyelem alá eső bűnügy mellett kegyelem alá esik az az évek óta húzódó, felhatalmazásra üldözendő rágalmazási ügy
ts, amely Bomba-pör néven szerepelt a nyilvánosság előtt. B e n c s i k Zoltán a csongrádi villanytelep vezetője közel három esztendővel ezelőtt nz
emlékezetes Bomba cimü röpiratában súlyos vádakkal illette P i r o s k a János dr. csongrádi polgármestert. Bencsik ellen felhatalmazásra üldözendő rágalmazásért indult meg az eljárás, az
ügyben a szegedi törvényszék számos helyszíni
tárgyalást is tartott, majd felmentő Ítéletet hozott Bencsik Zoltánnal szemben.
Az ügy iratai fellebbezés folytán a szegedi ítélőtáblához, illetve a főügyészséghez kerültek. Az
ügyben a közeljövőben tartott volna fellebbviteli
tárgyalást a tábla, azonban az időközben megjelent kegyelmi rendelet miatt a tárgyalást nem
tartják meg. A Bomba-pör mázsás iratait ma, csütörtökön küldik vissza a törvényszékhez azzal,
bogy az iigy megszűnt, mert kegyelem alá esik. A
törvényszék értesíti majd az ügyben érdekelteket
a pörnek megszüntetéséről. A főügyészség, illetve
a tábla döntésével közel négy év után véget ért
a Bomba-pör, amely csaknem három éven át foglalkoztatta nemcsak a szegedi törvényszéket, hanem az ország egész közvéleményét is.

Ismét kiutasítottak
egy hamis útlevelekkel utazó
romániai munkáscsoporfoi
(3 Délmagyarország
munkatársától)
Szerdán a szegedi ügyészség újabb kiutasítási határozatot hozott hamis útlevéllel Németországba igyekvő román állampolgárok ellen. Néhány nappal ezelőtt egy tizenkét tagú csoport
utazott Németország felé. A
szentgotthárdi
határállomáson az útlevélvizsgálat során kitűnt, hogy a csoport valamennyi tagjának útlevele hamis. A csoport tagjait a határrendőrség átadta a szombathelyi
ügyészséguck,
amely tekintve, hogy a tiltott határátlépést
Battouyánál, a szegedi ügyészség hatáskörébe
tartozó területen követték el a csoport tagjai,
a tizenkéttagú társaságot a szegcdi ügyészség
fogházába szállíttatta.
A szegcdi ügyészségen a Bsoport Xezclője,
Vétet Adám kishalmi napszámos, elmondotta,
högy az útleveleket egy Borkomán nevű román mérnöktől kapták. Az útlevelekért fejenként 7—10.000 leit fizettek. A csoport tagjainak
sorsa fölött szerdán döutött a szegedi ügyészség: valamennyiüket
kiutasította
az ország
területéről.

Revolveres rablás! Uisérlei
egy Migner-éeiepi fiiszeríixíleiben
(A Délmagyarország munkatársától)
Revolveres rablási kísérlet elkövetője után nyomoz
a szegedi rendőrség. Kedden este fél 6 őfn körül Aigner-telepcn revolverdörrenések verték
tel a Toröckói-utca csendjét. Nemsokkal később. ahogy a revolverlövések
elhangzottak,
kicsapódott a Tofockói-Utca 17. szám alatt lévő
füszerüzlet ajtaja és egy 35 év körüli feketekabátos férfi rohant kl rajta. Kis idő mütva
egy ijedt asszony futott ki az utcára és hangosan
segítségért

kiáltozott.

— Segítség, fogják el, meg akart ölni! —
kiáltotta az asszony, a feketekabátos
férfi
azonban ekkorra már eltűnt a sötétben. Többen a közeli rendőrségi őrszobára szaladtak,
innen azután a revolveres merényletről jelentést tettek a központi ügyeletnek.
A nyomozás megállapította, högy kedden
este Varga Anna AígneT-telep, Töroökói-utöa
47. szám alatti fűszerüzletébe egy 25 év) körüli
feketekabátos, miüisapkás férfi állított be és
félkilogram kenyeret kért. Az üzlettulajdonos

közölte a férfivel, hogy kenyere elfogyott.
Ajánlotta neki, hogy vegyen kekszet.
— Nem kell keksz, pénzt adjáll — mondotta
hirtelen hangot változtatva a férfi, majd

kabátja

'zsebéből revolvert
elő.

rántott

Varga A n n a a férfi mozdulatának láttára be.
ugrott az üzlet melletti konyhahelyiségbe, magára zárta az ajtót
és segtlségért kezdett
kiáltozni. A férfi erre pisztolyából két lövést
adott le, aztán elmenekült. A golyók a mejnyuyezetbo fúródtak.
A fevolveres rablótámadó kézrekerítésére a
rendőrség
széleskörű nyomozást
indított.
Kedden este és szerdán egész nap rendőrök,
meg detektívek razziázták végig az Aignertelepet és környékét, valamint azokat a helyeket, ahol alvilági alakok szoktak megfordulni
H a a revolveres merénylő kézrekerül, lehetséges, hogy statáriális bíróság elé kerül, mivel, Kogy a bűncselekmény elkövetésénél lő*
fegyvert használt.

Hatvan százalékos drágulás
a szegedi piacon
Sem a fogyasztók* sem az árusok nem ismerik az á r a k törvényes
mértékét
(A Délmagyarország munkatársától.) A hűvös, esős idő egyszerre megváltoztatta a szegedi
piac képét. Néhány nappal ezelőtt még keresett
cikk volt a késő nyári terménymaradék, most
azonban már a koraőszi termények nagyrésze is
eltűnt a piacról. A téli élelmezési cikkek iránt mutatkozik meg most a kereslet nagyobb mértékbea s
ezzel magyarázható, hogy nemcsak a cikkforgalotn, hanem az árak tekintetében is igen nagy eltérések következtek be. Általában megdrágult a
piac: szerdán az a kevés zöldbab, anát felhoztak,
CO—70 fillérért kelt el kilónkint. A burgonya is drága s amellett sem az árusok, sem a vásárlóközönség nincs tisztában a megállapított árak mértékével. A napokban számoltunk be azokról a rejtélyekről, amelyek a burgonyaárak alakulása körül
mutatkoznak. Ugyanez a helyzet a többi termény
frontján is. A zöldség ára néhány nappal ezelőtti
10—16 fillérről 36—40 fillérre ugrott föl: a vöröshagyma, a fokhagyma ára 60 százalékos emelkedést mutat. Nagy a panasz egyébként, hogy az
idei vöröshagyma nem áll el: a tavaszí áradások
következtében túlságosan vizes a hagyma, ugy,
hogy a belseje nagyrészben elrohad. A fokhagyma
hasonló áretielkedést mutat A káposzta, a zöldpaprika és egyéb termények mellett a téli lencse,
szárazbab és szárazborsó ára is nagy mértékben
emelkedett, de igen erős drágulás következett bc
a szárnyasok között is. Legérdekesebb ezzel kapcsolatban a pulykahiány. A uult esztendőkben
ilyenkor már százszámra került a piacra a pulyka, most alig lehet találni egyet-kettőt s az is
olyan drága, hogy senki sem veszi. A tojás ára
nemcsak hihetetlenül gyorsan ugrott fel, hanem
kilátás van arra is, hogy tovább emelkedik. A szemestakarmány hiánya kétségtelenül nagyban befolyásolja a tojás árának alakulását, de a többi
élelmiszer tekintetében is erősen megérzik, hogy
az idén rosszabb termés, rosszabb takarmányozási
lehetőségek állnak fenn a termelési és a tenyésztési helyek viszonylatában.
Ilogv sem a közönség, sem a piaci árusok nem
tudják határozottan, mit mennyiért lehet és kell
eladni, legszembetűnőbb példa erre a tengeri áralakulása. Az árkormánybiztosság
vidékenkint,
illetve városonkint állapította meg a kukorica
árát. Az ármeghatározás szerint Szegeden októberben 14.43 pengő a tengeri ára szállitási költséggel együtt. Piacon 25 fillérrel olcsóbb. Novemberre 10.05, decemberre pedig 16.85 pengőben állapitolta meg az árkormánybiztosság Szegedre
vonatkozóan a kukorica árát Ezzel szemben a
tengeri ára ma a piacon eléri a 18—20 pengőt, tellát jóval drágább még a következő hónapokra
megállapított árhatárnál is. Ugyanez a helyzet a
többi termény és élelmiszer frontján is. A közönség megvásárolja a terményeket magasabb áron
is, mert nincs tisztában az árak alakulásával, de
nem tud la a megállapított árakat az árus setn.

Ahhoz, hogy az árra vonatkozó rendeletekből ma*
guk az árusok, vagy a fogyasztóközönség hámozza ki a rendeletnek megfelelő árat, nincs idő éa
nincs meg a megfelelő ismeret sem, nert a rendeletek meglehetősen bonyolultak. Épp ezért igen
nagy szükség volna egy árelemző bizottság megalakítására, amely kétségen kivül megállapítaná!
a rendeletek alapján a piaci árakat. Ezeket az*
után közhírré tennék s igy nem állhatna elő a*
eset, hogy vagy a fogyasztóközönség, vagy az
árus károsul. Ez utóbbi a legritkább esetben fordul elő s igy legnagyobbrészt a fogyasztók érdekében lenne szükség az árak pontos és határozott
megállapítására. Annál is inkább fontos ez, mert
ezzel maguk az árusok is megmenekülnének a fölösleges zaklatástól, amelynek a jelen körülmények között ki vannak téve. Az ellenőrzés pontoz
árak ismeretének hiányában rendkívül
nehéz;
igen sok árus azzal a jogos védelemmel. állt elő,
ba árdrágítás ciraén felelősségre vonták a piacon, hogy nem tudta az árat. Ezeken az állapoiokon minél előbb segiteni kell, bogy az élelmezés
tekintetében nagyobb gondok nélkül, a lehetőség
szerint kedvező kilátásokkal menjünk a télnek.
Minél gyorsabban meg kell nlakitani az árelemző
bizottságot, hogy végre megszűnjék a bizonytalanság és az árak tetszés szerinti emelkedése a piacokún. Ha a piaci drágulás a jelenlegi mértekben
halad tovább, akkor — tekintve azt, hogy 60-63
százalékos a mostani drágulási mérték — a léi
beköszöntésekor könnyen elérheti a száz százalékot, sőt, megfelelő intézkedések hiányában még
tul is haladhat ezen. A fogyasztóközönség és különösen a szegényebb néposztály érdekében sürgősen változtatni kell ezeken az állapotokon, hepj
az elsőrendű éleltricikkck ára ne sújtsa még job,
ban az amúgy is nagy gondokkal küzdő háztartásokat.
Férfi és női kalap újdonságok megérkeztek.

Kniltel
Kárász utca 5 szám.

Alakításokat modellek után vállalunk.
Nemzeti Takarékosság és Unió tag.
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A szépség titka
a bőr természetének megfelelő arekrémbeit
rejlik. Az ötfélo összetételben készülő (úgymint száraz, zsíros, félzsíros, tisztító, vagy
fényvédő jelzésű)7'OÍ,L>/ KRÉMBEN
mindenki
megtalálja azt a fontos kozmetikumot, amelyua
minden nő arcbőrének nélkülözhetetlen szüksége van. Egy tégely -.60, 1.10, L50. VÉNUSZ
DROGÉRIA.
Mikszáth Kálmán-utca 5.

Tárgyalások Szegeden
az [skolánklviili zenemüvelésről
(A Délmagyarország munkatársától) Jelentettük, hogy Szegeden a városi zeneiskola keretében
nagyarányú iskolánkivüli zenemüvelési
akciót
szerveznek meg. P á l f y György dr. kulturtanácsnok czirányban már tárgyalásokat folytatott Kaz a c s a y Tiborral, a zeneiskolák országos szakfelügyelőjével, valamint az irodalmi és művészeti
tanáccsal. A tárgyalások eredményeképpen elhatározták, hogy a szegedi zeneiskolában előadásokat és hangversenyeket rendeznek, hogy ezzel a
zenekultúrának rrinél szélesebb rétegekben való
elterjedését lehetővé tegyék. Az első előadást Kazacsay Tibor tartja, »Humor az életben* cimmel.
Az iskolánkivüli zenemüvelődés ügyében a tárgyalások most Szegeden folytatódnak. Ma, csütörtökön délelőtt Szegedre érkezik Kazacsay Tibor
dr. a városi zeneiskola hivatalos látogatására.
Ezzel a látogatással kapcsolatban tárgyalásokat
folytat P á l f y György dr. kulturtanácsnokkal. A
tárgyalások keretében most már részletesen megbeszélik az iskolánkivüli zenemüvelés programját és idcjct. Szó van arról, hogy ezeknek az elő-

HIREK
Halottak

napja

Apró, lobogó fényele őrködnek
a temető
pégtelen álma fölött. 'Az emlékezés csöndjében
régi arcokat hiv elő a múltból a lélekharang
szerte a Világon. A meghorpadt és az új hantok alatt, a díszes márványkripták
ajtaja mögött és az egyszerű fakeresztek tövében egyformán néma, egyformán magbékélt, egyformán nyugodt minden.
Elmúlt az élet, Kmely
különbséget teremtett, korlátókat emelt ember és ember között, megszűnt a mozgás, amely
egymáselleni harcra ingerelte a lelkeket': Itt
a temetőn imák
halk
visszhangjában
és a
gyertyafények lobogó világosságában
kihűlt,
halott kezek ölelik egymást testvérré . . . Itt
megszűnt minden földi különbség: az emlékezés birodalmában, mint a végtelen béke pionírja járkál a sírok közt a hálál, 'A csönd, a temetői nyugalom köszönti a keresztény léleknek ezt a kegyeletes szép ünnepét.
—OO°—

— Lapunk legközelebbi száma _ a reformáció mai finnepe és a pénteki Minden*
szentek napja miatt — vasárnap reggel a
rendes időben jelenik meg,
•—1 A reformáció megünneplése K reformátusoknál. Ma, október 31-én, a reformáció emléknapján
a református templomban Urvacsoraosztással
egybekötött ünnepi istentisztelet lesz, amelyen
Bakó László lelkész és Szabó Dániel segédlelkész szolgál. Délután 5 órakor ugyajnesak a
templomban a Bethlen Gábőr-Köp rendezésében vallásos ünnepség. Az ünnepségen szavalat-, ének- és zeneszámok mellett előadást tart
Szabados László lelkész s a reformációra való
emlékezés mellett kegyelettel emlékezik az első
magyarnyelvű bibliafordításra, az úgynevezett
vizsolyi bibliára s annak fordítójára, Károli
Gáspárra. Este 8 órai kezdettel az egyházi
gyülekezeti termében a Kálvinista Kör rendezésében társasvacsora lesz, amelyen beszédet
tart aldobólyi Nagy Miklós dr. kereskedelmi
iskolai tanár.

íflzeiöaimmegtaKariiást jelen!,

ba a téli időszakra szellőztetésre nem basznáii
Ablakait s z a k s z e r ű e n légmentesitteti! s
s z a h s z e r ü e i i vegzl a
LAKÁSFERTÖTLEMTÖ VÁLLALAT cianozó
irodája, Szeged, Somogyi-utca 10. Telefon 31-77
SIESSEN, MIG NEM KÉSŐ! FILLÉRES ARAK

Oszi és téli cipőt!!!

ELIT

N É L

vegyen

adásoknak és hangversenyeknek keretében országosnevü és világhírű művészeket, valamint előadókat szólaltatnak meg, mert Szeged magas zenei múltja nem engedi neg, hogy középszerű produkciókkal vezessék be Szeged társadalmának zeneileg eddig eléggé ki nem müveit rétegét a zeneművészet szeretetébe. Az errevonatkozó tárgyalásokat Pálfy György dr. már előkészítette s rövidesen sor kerül ugy a mostani tárgyalások folyamán, mint későbbi időpontban is a teljes program
kidolgozására és végrehajtására. Ezzel az iskolánkivüli zeneművészeti programmal kétségtelenül
jelentős lépést tesz Szeged a zenekultura szélesebb
néprétegekkel való megismertetése fel A

A
iArs A Meteorologiai Intézet jelenti este
T\Z 1 U U 1 0 árakor. I d ő j ó s l a t ;
Élénk
északnyugati, északi széL Sok helyen — kivált keleten — eső, havaseső, a hegyeken hó. A hőmérséklet csökkenése az ország keleti felére is átterjed.

— A természetes tFerenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztési Javitia és az étvásvat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
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BOCOSHÜI

— Bucsuest az olasz kulturintézetben. Degrcgorio Ottó dr., a szegedi olasz ku'turintézet igazgatója, egyetemi lektor, három évi működés után
elhagyja Szegedet, hogy az egyetemmel Kolozsvárra menjen. Ebből az alkalomból az olasz nyelvtanfolyamok hallgatói házi ünnepséget rendezlek.
A hallgatók olasz nyelvű, igen meleg hangú beszédekben köszönték meg azt a sok fáradsággal és
odaadó szeretettel végzett kiváló munkát, amelylyel Degregorio az olasz nyelvet, irodalmat s kulturát ismertette meg hallgatóival. — Degregorio
egyébként annyira megszerette a rragyar népet,
hogy nyelvünket is megtanulta, mégpedig olyan
jól, hogy a nagyközönség számára tartott egyik
előadását magyarul mondta el; sőt, magyarok számára irt egy igen értékes olasz nyelvkönyvet is.
Degregorioval Szeged nagyműveltségű s kiváló
tudóst veszít. Ugyanezen est keretében üdvözölte
a hallgatóság az uj igazgatót Carlo Faecio személyéiben, ki Kolozsvárt fejtett ki igen szép kulturtevékenységet, amelyet itt még nagyobb lelkesedéssel és intenzitással akar folytatni.
— A >Tokaji aszú* a legmulatságosabb darab,
ragyogó előadás a Városi Színházban.

Vadász cipők, meleg
házi és utcai cipők
nagy választékban
— Három pfispök beszéde a Protestáns Napok
keretében. Budapestről jelentik: Az országos protestáns napok ünnepségein kiemelkedő mozzanatként három püspök ismertette a protestáns hi tálét
három főtételét: a hittéritést, a zsoltárokat és a
Bibliát Th u r ó c z y Zoltán evangélikus püspök a világtörténelem legnagyobb hittérítőjéről}
Pál apostolról beszélt, majd V á s á r h e l y i 'János erdélyi református püspök a zsoltárokról
mondott ünnepi beszédet. Vásárhelyi János püspök a zsoltárok megtartó erejét az erdélyi példával illusztrálta, ahol két évtizeden át a magyarnyelvű zsoltáréneklés tartotta a hitet a lelkekben.
M a k k a i Sándor volt erdélyi református püspök
pedig a rádióban beszélt a vizsolyi bibliáról és
Károli Gáspárról.
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SZEMÜVEGEK
szakszerű

Mihálovits

készítője
optika-fotó szaküzlet,
K á r á s z u. 9.
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— Ferenczy csanádmegyei alispán előléptetése.
Makóról jelentik: Ferenczy Béla csanádmegyei
alispánt a belügyminiszter az .V. fizetési osztályba
léptette elő. Az V. fizetési osztály, mint köztydo*
másu, méltóságos cimmel jár.
— Stradlvári hegedűt találtak Hódmezővásán
helyen. Hódmezővásárhelyről jelentik: Az egyik
régi, főnemesi származású, hódmezővásárhelyi
család birtokában Stíadivári-jelzésű
hegedűt
találtak. !A hegedű fenekén elsárgult, kopott
írás láthatói „Antonius Stradivarius Craemoniensis, Faciebat Anno 1736." A család örökség
révén jutott nemrég a hegedűhöz. Most szakértőkkel vizsgáltatják meg, hogy valóban Stra*
divárins mester műve-e a hegedű, yagy Csak
a szokásos hamisítvány.
_ HÖFÖRGETEG HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN?.
Hódmezővásárhelyről jelentik: Hódmezővásárhely
határában leesett az első hó. A mártélyi Tiszaszélen hajnali 4 óra tájban nagy pelyhekben esni kezdett a hó és egy óra hosszat oly sürün hullott,
hogy a földeket és háztetőket két centiméter vastag hóréteg borította. A hó reggelre elolvadt, de
Hódmezővásárhely határában má9utt is esett hó:
Kutas alatt néhány parasztszekér valóságos hófergetegbe került — az utasok elbeszélése szerint.
— Száz pengő pénzbüntetésre ítélték a sövényházi főjegyző rágalmazóját. Zsótér János sövényházi gazdálkodót nemrégiben egy kihágási ügyből kifolyólag a kisteleki főszolgabiróságra idézték. A tárgyaláson megjelent a terhelt édesapja^
Zsótér István 64 éves gazdálkodó is. Zsótér István többszöri közbeszólással zavarta a tárgyalást, majd amikor az ügyet tárgyaló szolgabíró a
teremből ki akarta kisértetni, Zsótér rágalmazó
kijelentéseket tett a főjegyzőre. A sövényháza
gazdálkodó ellen . az ügyészség felhatalmazásra
üldözendő rágalmazás miatt adott ki vádiratot Az
Ügyet szerdán tárgyalta a törvényszék Ungvárytanácsa. A vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekményt. A kihallgatott tanuk igazolták a vádat
ezért a törvényszék a vádlottat jogerősen 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
-OOO—

BEKÜLDÖTT HIREK

_ Békéscsabán városi épületben nem adnak ki ;
üzlethelyiséget zsidóknak. Békéscsabáról jelentik:
Kulturdélután a felsővárosi körben. FelsőváBékéscsaba módosítja városi
szabályrendeletét. Az ú j szabályrendeletben benne lesz többi rosi római katolikus kör vasárnap délután 6 órai
között az is, hogy zsidó árus nem kap helyfog- kezdettel rendezi meg harmadik kulturdélutánj á t Az előadó Lugosi Döme dr, felsöváros szülött,
lalási engedélyt a békéscsabai heti és országos jéről, Dugonics Andrásról tart előadást tDugovásárokon. A legutóbbi közgyűlés
kimondta, nics és Felsöváros* cimmel. Kisérőnüsor ének,
hogy a bérleti szerződések lejárta űtán a vá- szavalat, hegedű és egyfelvonásos színdarab. Berosi épületeket és üzleteket Csak azoknak adja lépés díjtalan.
Gyümölesőszeti és szöllészeti előadás. Novembérbe, akik nem esnek a zsidótörvény hatálya
alá. A polgármesteri véghatározat értelmében ber 4-én, hétfőn este 6 órakor a gazdák székházápedig Békéscsabán zsidók nem fejthetnek1 ki nak nagytermében szöllészcti és gyüuiölcsészeti
előadás lesz. A szöllészcti és borászati időszerű
a jövőben üzleti tevékenységet
kérdésekről Balpataky Pál szöllészeti felügyelő, a
— A Szegcdi Leányegylet november 3-án. va- gyümölcsészetiről pedig Keöpe Dezső gyümölcssárnap délben, 12 órakor nyitja mgg gyermek men- termelési intéző tart előadást. Az előadás látogazaját a zsidó népiskolában, melyre ezúton sze- tása teljesen díjtalan, azon minden érdeklődő
retette) hivja mes az érdeklődőket.
részt vehet
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— A délkerületi katolikus legényegyletek zász.
lója Nagyváradnak. November 9-én" délután viszik
Nagyváradra a legényegyletek zászlaját. A legényegyletek délkerületi központja felhívja mindazokat, akik már jelentkeztek, vagy jelentkezni
akarnak a Nagyváradra induló legénycgyleti küldöttségbe. bogy legkésőbb november 2-án délig újból jelentkezzenek Fábián Ferenc délkerülcti titkárnál 50 százalékos menetdíj biztosítása végett.
A központ Bécsi-kőrut 31. szám alatt hivatalos
órákat tart csütörtökön délután 4 órától este 7
óráig s pénteken reggel 8 órától délelőtt 10óráig
s délután 6 órnló! este 7 óráig, szombaton délelőtt 9 órától 10 óráig.
— Losoncon fogtak ej egy szegedi toívajt. Az
elmúlt betekben történt, bogy Csala Dezső szegedi
fa- és szénkcrcskedő észrevette, hogy lakásából
közel 200 pengő értékű ruhanemű és más egyéb
holmi hiányzik A kereskedő másnap megjelent a
rendörségen és lopás miatt feljelentést tett A
nyomozás megállapította, hogy a bűncselekményt
a kereskedő egyik alkalmazottja. Fitzinger János
39 éves napsznrros követte el. Fitzinger a lopás
után eltűnt Szegedről. A szegedi rendőrség a tőivaj napszámos ellen körözést adott ki. A kőrözőlevél alapján kedden a losonci rendőrség elfogta
a tolvajt. Fitzlngert szerdán hozták Losoncról a
szegedi rendőrségre. A tolvaj napszámos a rendőrségen beismerő vallomást tett. Letartóztatták.
— Janik vcndíslöben ni a flekken é« vargákéira
— Becsületsérlésj
flgr
ügyvéd nr támogatásra szoruló irodája* miatt Az egyik szegedi
sportegyesület főtitkára és elnöke, valamint az
egyesület volt ügyésze állottak szerdán cgvmás«al szemben a járásbíróságon Ráday László dr.
járásbiró előtt. Az egyik szegedi ügyvédet közel
10 esztendővel ezelőtt az egyik szegedi sportegyesület ügyésznek hivta meg. Áz ügyvéd elfogadta a
meghivást, annál is inkább, mert 'ügyvédi nüködó.
sét azokban az években kezdte meg. Az. ügyvéd
azután hogy a sportegyesületnek az ügyésze lett,
természetszerűleg maga is belépett a sportegyesületbe és havonta rendesen fizette a tagdijat. A
tagdíj fizetését azután néhány esztendővel
nz
"gyesölet a z ügyvéd részére elengedte. Két esztendővel ezelőtt a sportegyesület uj ügyészt választott, a régi ügyész és a sportegyesület vezetősége
között ellentétek támadtak. Az ügyvéd többször
/elszólította a sportegyesület vezetóségét, hogv
jelentéktelen összegű tiszteletdiját fizesse meg A
sportegyesület vezetősége azután ezév nyarán a
még Fennálló néhánvpengős tiszteletdíjat egy levél
kíséretében mogküldötte a volt ügyésznek. A vezetőség n levélben azt irta az ügyvédnek, hogy
Tiár az egyesület nem tartozik', mert a tiszteletdíjat
kiegyenlitették, de mivel tudják', hogy az ügyvéd
irodája támogatásra szorul, emiatt a pénzt megküldik. "A levél miatt az ügyvéd becsületsértésért
feljelentést telt a levél írói' ellen. A becsületsértéssel vádolt egycsülcli főtitkár kijelentette nz
ügyben szerdán megtartott tárgyaláson, hogy neír*
érzi
magát hü nősnek. A levelet a választmánv beleegyezésével irta, az ügyvédet nem akarta megsérteni, jóllehet, az egyesület volt ügyésze töbTi"zben panaszkodott arról, hogv irodája nem jól
tnegv. Az egyesület elnöke kijelentette, hogy a levelet aláirta ugyan, de annak' tartalmáról nem
••olt tudomása. Egyébként is azonosítja magát a
levél egész tartalmával. A becsületsértéssel vádolt főtitkár és elnök kijelentették, hogy csak' sajnálkozásukat fejezik ki de bocsánatot nem kérnek'. Az ügy végül is békésen intéződött el azáltal,
hogy nz ügyvéd, aki ninín látta cl n főmagánvádló
szerepét, az ügyben felmerült költségeit megkapta.
— Kolozsvári képeskönyvet közöf a Film—
Szinház—Irodalom c heti uj száma. Fényes Aüee.
Erdélv legnagvobh színésznője végigvezeti n lap
munkatársát Kolozsvár nevezetességein.
sorra
mutatja be a történelmi épületeket, a felszabadult város szépségeit. A szenzációs riporton kivitt még rgv fényképes eikk foglalkozik Kolozsvárral. amely beszámol Dajka Margit vendégszerepléséről a János vitézben. Egyed Zoltán
szinház! levele a Nerrveti Szinház. a Fővárosi
Operettszínház és a TYidiurn uj műsoráról. A
filmrovat ugyanígy sorra veszi az ni filtvkef s
külön nagy cikkben számol he az uj Zilahy—
Karády-filmről. Érdekes riportot kőzöl a lap a
vitorlázó renülő hölgyekről, az országszerte elterjedt Erdélyi Tndulő szerzőjéről és Páris jelenlegi életéről. Rahav József gvönvöríi novellát
irt az. ni számba. Ebben a számban fejeződik be
Egyed Zoltán országos érdeklődéssel kisért regénye. Rendkívül gazdag Nő-rovat, rejtvények,
viccek', könyvkritikák és a rendkívül népszerű
Tarka-Barka teszik teljessé és valóban rendkívülivé az, uj számot, amelynek ára 30 fillér.
— A -Tokaji aszn- a legnagyobb siker, nr miiJmíza el mranézni a Város-i Színházban.

— A bivafásszervezet hirel. A hivatásszervezethez eljuttatott gyakori érdeklődésre való tekintettel'az alábbiakban közlik a paprikamolnáriparban megállapított és megerősített legkisebb
béreket: Szeged területén a legújabb miniszteri
rendelkezések szerint fizetendők: paprikafömolnürnak, aki legalább négy, a paprikaőrlésnél foglalkoztatott alkaln nzoltat irányit, 65 fillér órabér. Molnársegéd órabére 53 fillér. Felbordó, aki
a főmolnárt és molnárt helyettesíti: órabére 50
fillér. Gépész, motorkezelő, vagy házilagosan fog
lalkoztalott ipari szakmunkás órabére 47 fillér.
Felhordó, zsákoló, szitáló, fűtő, raklárkczclő, mázsáló, kenő órabére 40 fillér. Egyéb paprikamalroi
munkás órabére 36 fillér. A paprikabasitó ipari
legkisebb bérek megerősítése a közeli naDokban
jelenik meg.
— Nyolcvannyolc kilogram mákért négyhónapi
fogház. Pálinkás Péter 28 éves és Combos Sándor
21 éves kisteleki napszámos lopási ügyével foglalkozott szerdán a törvényszéken Molnár István
dr. egyesbiró. A vádlottak augusztus utolsó napjaiban elhatározták, hogy lopásokat követnek el.
Szeptember 1-én az egyik »kistelcki vendéglőben
találkoztak és aznap éjjel behatoltak Beck Mártonné kisteleki gabonakereskedő raktárába. Az
épület fából készült falát kibontották, az igy támadt résen bemásztak a raktárba és onnan nyolcvannyolc kilogram mákot elloptak. Pálinkás és
Combos nyomorukkal védekeztek az ügyben szerdán megtartott tárgyaláson. A törvényszék a bizonyitás lefolytatása után Pálinkást nógyhónapt,
Gombost kéthónapi fogházbüntetésre Ítélte. Az üéIct nvonihnn jogerőre emelkedett

Gyorsírást

és g é p í r á s t

gyorsan, olcsón és eredményesen tanuljon a
Honvéd-téri gyorsíró- és gépixóiskolában. Beiratkozás az uj kezdő és haladó tanfolyamokra
Honvéd-tér 4. Államvizsga. Legmodernebb Írógépek. Kitűnő vizsgaeredmény.
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SZÍNHÁZ
ES

MŰVÉSZÉT
Kiss rercnc vendeaiáidta

ói „Eiitámiilf harangoh'-ban
Ünnepi előadása volt szerdán este a Városi
Színháznak. Rákosi Viktor „Elnémult harangok" című regénye Malonyai Dezső által dramatizált színpadi változatának előadása kót
ókból is ünnepet jelentett: Először: mert Kiss
Ferenc vendégjátékának szolgáltatott keletet,
másodszor? mert az „Erdélyért" akció javá^
ra fendezte az igazgatóság.
Mindkét ok megérdemelte volna, Hogy a
szinház egészen megteljék, sajnos, a kitűnő
előadást alig háromnegyed Ház nézle Vcgig. A
jelenlévőknek"
maradéktalan
műélvezetben
volt részük. 'Ár, „Elnémult harangok" színpadi
változatában is irodalmi igényű munka. A
napjainkban különös aktualitású m ű néhol
túlságosan terjengő, szinte epikusán részletező
dialógusaiba a színészek játéka eleven életet
vitt. Az egész produkciónak persze Kiss Főrend alakítása adott rendkívüli súlyt. A nemzet nagy szinésze kísérteties erővel jelenítette
meg TödoresCu pópa démoni a l a k j á t A közönség Hosszan és melegen ünnepelte a kiváló
művészt és hálás tapsokkal köszönte meg a
nagyszerű alakítást A társulat tagjai méltó
partnerei voltak a nagynevű vendégnek. Főként a fiatal református pap szerepét alakító
Horváth
Jónő
és Zách János tűnt ki.
J ó jálékük mellett a szép színpadi beszéd créuyét Csillogtatták. Á többiek Közül Fuss I r m a
sok jellegzetességet felmutató játéka mellett
főként Napy Erzsi, Lovassy Klári, Szoltoly,
Juháss és Múrky érdemelnek dicséretet
—oOo—
A VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Csütörtök délután: Nótás kapitány (Filléres
helyárak)
"Csütörtök: Feleség (B-bérlct 2.)
Péntek: Földindulás (Színmű. Tisztviselő-est
Ketten egy jeggyel)
Szombaton délután 4 őra: Feleség (FíTléres
helyárak)
Szombaton: Tokaji aszú (Bemutató előadás.
Prcmierbérlet 3.)

/Vasárnap délután; Tokaji aszd
árak)
(Vasárnap: Tokaji aszd.

(Rendet hely*

A s z í n h á z i IRODA BLIRBIj
Ma két előadást tért a Yárosi Színház. Délután
a nagyszerű huszároperett, a »Nótás kapitány* 4
órai kezdettel és filléres helyárakkal, este a nagy*
sikerű »Feleség« kerül szinre bérleti előadásban,
B-bérlet 2.
Pénteken — Földindulás — Ketten egy jeggyel.
Mindenszentek ünnepén, halottak napjának clőeslélyén újítják fel Kodolányi János országos »tt
kert aratott, fájó magyar problémákat
tárgyaló
darabját, a »Földindulás«-t, amelynek főszerepeit
Sándor Iza, iVass Irma, Fogarassy Mária, L<v
vassy Klári, Zách János, Horváth Jenő, Szokoly
Gyula és Ignálh Gyula játssza. Az előadás »Tiszt*
viselő est* keretében »Ketten egy jeggyel* kerül
szinre. Csak egy jegyet kell megváltani és a másik jegyet a pótfillérek lefizetése ulán teljesen
díjtalanul adja ki a pénztárSzombattól Tokaji aszu.
Szombaton este mutatja Ke az operctt-társulaf
az utóbbi évek legkitűnőbb operettjét, a »Tokajf
aszu«-t. Ez a humorral bőven megtűzdelt darab d
budapesti Magyar Színházban több, mint 150-szer
került szinre Fedák Sárival a főszerepben. K
nagyszerű szerepet Szegeden a pécsi Nemzeti Szinház volt kiváló tagja, Vass Irma játssza, übben S
darabban mutatkozik be a közönségnek vezetőszerepben Fogarassy Mária is. Mellettük JuriK
Julcsi, Almassy Judit, Szokoly Gyula, Márky Géza, Solymossy Imre, Horváth J C D Ő és Zúcb János
a főszereplők. A »Tokaji aszu* egyelőre szómba*
ton este (preniicrbérlctbcn — Preirierbérlet 3)',
vasárnap délután (rendes esti helyárakkal), v»*
sárnap este, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön este kerül szinre. A prcmierbérlők
közül
azok', akik szombat helyett más napon akarjáK
végignézni a »Tokaji aszu* nagyszerű előadását,
ma estig személyesen, vagy telefonon jelentsék 1>«
ilyenirányú kívánságukat a szinbáz pénztáránál.
Szombaton délután 4 órakor: »FcIcség* filléres helyárakkal,
—OO°—'

Harmónia hangversenucH
November 14-én Tisza, 8. Harmónia I. mcsteiji
bérlet

Magaloif
Hatalmas műsorán:
Mussorgsky müvek,

zongoraest
Bach,

Schumann, Lisz^

Beethoven Mondschein-szonáta
Nikita de Magaloff, Szigeti József világhír*
müvésztársa szegedi zongoraestje a szezon kimagasló művészi csenénye lesz.
Jegy és bérlet Harmóniánál és Déímagyarország- jegyi rodába n.

FILM

rnmmmmmmm—mmm
Te vagy

a

dal

(A Belvárosi Mozi bemutatója)
A Te vagy a d a l l . . . cimü magyar film főszere*
pét a régi, kipróbált és patiuásnevü sziucszca mellett a magyar filmgyártás uj felfedezettje, a kulturált hangú operaénekes, Sárdy János játssza*
Egy fiatal énekest felfedeznek, elindítják a karrier utján, de egy autószerencsétlenség következtében elveszíti hangját. Hogy a mese mégis bappycuddel végződjék, a világhíressé vált énekes visz.
szanyeri hangját és tanára leányával a boldogság
révébe evez. A romantikus mesét Sárdyn kivül
Vaszary Piri, Köváry Gyula, Sennyci Vera, Szabó Klári segítik a sikerhez kiváló játékukkal.

Csintalan

fér jele

(A Korzó Mozi bemutatója.)
Amerikai filmvigjálék, do tévcduck akik
•
szokvány amerikai vígjátékok falrepcszlö humorát várják a »Csinta)an fórjek«-től. üregory R » »
t o f f, a film jónevü rendezője
az
európai
ízléshez igazodott a szüzsé kiválasztásánál és a
kép u-cgaJkolásánál. A »Csintalan férjek* humora
inkább franciás, mint amerikai s magának a Cselekiuényuck megkonstruálása is franciás Ízlésre
vall, teljesen elhihető, mégis bonyolult helyzeteket
teremtő fordulataival. Tyronc l ' o w e r , Amerika
elsőszámú filmbálványa játssza az egyik csintalan férjet, a másikat a nagyon rokonszenves Wiiliaui W a r r c u> I'ai luercik a bájos Liuda D a ru e 11 és a szén iVendie B a r r i e.

és Szeged AK l!.~öres!iázi TX nemzeti
bajnoki mérkőzés jegyei elővételben a
Délmagyarországnél

Szeged AH

SPORT

Csütörtökön reggel utazik a Szeged
pénteki diósgyőri mérkőzésére
' (3 Délmagyarország
munkatársától)
Ha
a Szeged pénteken Diósgyőrött legyőzi a
MÁVAG-ot, feljebb rukkol a bajnoki tabellán,
sőt a vendéglátókat meg is előzi egy ponttal.
Ez, a reális számításokat véve alapul a legrosszabb esetben a negyedik helyet jelentené.
A pénteki diósgyőri esélyeket latolgatva, a
papírformát alapulvéve, nem a Szeged a játék
favoritja. Tekintetbe kell veroni, Hogy Diósgyőrött lesz a mérkőzés, már pedig ez hátrányt
jelent szegedi szempontból. Ugyanekkor azonban rá kell matatni, ami talán paradoxonnak
tűnik, hogy a szegedi együttes jobban szokott
játszani vidéken. Persze j ó lenne győzni, de
meg l»B»ié»k elégedve az egyik ponttal is, ebben az esetben azonban nem előzi meg a pirosfebéí csapat a diósgyőrieket
A piros-fehérek a szerdai könnyű mozgfs
Titán, gőzfürdőbe mentek. A Csapat csütflEtökön reggel Markovics Szilárd vezetésével utazik el és az éjszakát m á r Miskolcon tölti- Az
összetétel ngyanaz, amelyet a Délmagyjtrátszág már közölt:
Tóth—Szabó. Raffai—Gyarmati, Barőti, Bertók—Bognár, Kisuczky, Cseh, Mester, Nagy,
Tartalék: Kalmár.
'A D M Á V A G valószínű összetétele Gáspár,
—V. Bohus, Felvöldi—Kalocsai, Túrán, Bartha—Füzér, BereSz, Fazekas, Barna, Magyar.
Markovics Szilárd ügyvezető-elnök közölte,
Hogy a veszetöség vasárnapra nem szeretne
változtatni a Diósgyőrött szereplő Csapaton.
Ebben a kijelentésben benne van az eredményre vonatkozó derűlátás.
Az figyvezető-elnök közölte a Szeged A K —
Törekvés találkozó előtt eldöntésre kerülő Szeged A K II.—Orosházi TK meccsen kiálló piros-fehér csapat összetételét is, a n » i y a következői
LaSdisz—Pölyák, Rózsa—Bihámy, Ladányi,
Gyuris—Kalmár. Serfőző. Lukács, Albert, HalaeL
•
r
A Szeged AK—Törekvés és a Szeged AK I I .
—OTK mérkőzés jegyeit szombat este 7 óráig
elővételi
kedvezménnyel
árúsitja a Délmagyarország
jegyirodája.
—OOO—

Sajtos I. a középcsatár a Vasutasban
a Pénzügy ellen ?
I KEAC nem változtat összetételén a győri
mérkőzésre

(A Délmagyarország munkatársától) A Vasutasban nagy gondot okoz Péli sérülése. Értesülésünk szerint nem lehet számítani a kitűp ő Center vasárnapi Pénzügy-elleni szereplésére. Különböző elgondolások vannak az öszszetételre ypnatközólag, a legvalószínűbb azonban az, hogy a kérdést Sajtos L előrehozásával oldják meg. Ebben az esetben így alakulna az együttes összeállításai
Papp—Székely, .Varga—TótH, Balogfiy," Sebők H—Sebők I „ Borbély I , Sajtos I.,•Borbély II., Kecskés. Nem lehetetlen azonban,
hogy Kecskés lesz a jobbszélső és Halasi játszik a baloldalon.
.
A p i r o ^ é k e k a budapesti játékra; gsütörtŐkön készülődnek, ha az időjárás megengedi a
pályán, ba nem a tornateremben erőnléti gyakorlatokat végeznek.
A KEAC-nál nincsen különösebb újság. A z
egyetemisták a győri meccsre pénteken dél-

előtt készülődnek egymáselleni kétkapusjátékkaL Az összetétel értesülésünk szerint nem
változik, vagyis az Egyetértés ellen ez a csapat játszana":
Dósai—Antal, TótH Ü L dü.—Tatai, Maróti,
Molnár—Solt. Kolozsi, Tóth I I . dr. Lakat, Pataky EL
— O O - *

SzEJE-MAK, KEAC—SzTK
az eguefeml stadionban, Postás—
DTC o Vasutas-pályán
(A Délmagyarország
munkatársától)
Vasárnap is teljes forduló lesz a szegedi alosztályban és Szegednek möst is jut bőven mérkőzés. A Eat L ósztflyú meScs közül, Szegeden az egyetemi stadionban két mérkőzést, a
Vasutas-pályán egyet játsszanak le. Az egyetemisták pályáján méri össze erejét a S z F I E
a MAK-kal és a K E A C az SzTK-val. A» előb-,
bi játékot Solti I I L , az "btöbbit Vezér X. vezeti- A Vasutas-stadionban játszák le Pataky T. vezetésével a Postás—UTC mérkőzést
j Az alosztály töbib vasárnapi játékai I . osztály: Kecskemét: KTE—SzMÁV (Horváth Z.),
Kiskunféfcgyháza: K T K — S z A K
H I . (Kákonyi dr.), Makó: MTK—Móravápös (Vida), I I .
osztály: Szeged: Móravárös II.—SzATE (Jódal), Postás n . — S z A K IV. (Almás I I ) , S z F I E
I I . — M A K H . (Wittmann L), Hódmezővásárhely: Toldi—KiTE (Magyar dr.), MuuWaok—
SzTK I L (Berta), Szőreg: Rákóczi-HTVE I I
(Schannen dr.), ifjúsági bajnokság: Kecske
mét: K A C — H T V E (Horváth ÍJ.) Zárójelben a
játékvezetők nevét tüntettük fel.
—

X Armentano Lajos dr. Kolozsvárra távozik.
Most számoltunk be arról a veszteségről,
amely az egyetemi, illetve a szegedi sportot
érte vitéz Nagy Tamásnak Kolozsvárra történt
aktíjí versenyzést mint zsürielnök és más
ember eltávozásáról kell hírt adnunk. Eltávozik Szegedről a többszörös vívóbajnok,
a
K E A C főtitkára, Armentano Lajos dr. Armentano Lajos dr.-t a kolozsvári belgyógyászati
klinikára nevezték ki adjunktusnak. Armentano a régi yivógárda kitűnő tagja és nem kis
része van abban, hogy a szegedi vívósport
dicsőséges időket é l t Amikor abbahagyta az
áthelyezésével. Ezúttal ismét egy kiváló sportfunkciókat betöltő vezető szolgálta tovább ezt
a nemes sportot, tavaly pedig átvette a KEACban a főtitkári tisztséget, amelyet
szintén
mindenki megelégedésére töltött be. Amenynyire örülünk annak, hogy magasabb pozícióban nyert elhelyezkedést, annyira
sajnáljuk
távozását Vitéz Nagy Tamással a kolozsVüfi
futballsport, Armantano Lajos dr.-ral pedig a
i vívósport ipen-igen sokat nyertX Cseh László szegedi lakos lett. Nem a leg
idálisabb állapot, hogy a Szeged A K több játékosa állandóan Budapesten, vagy
vidéken
tartózkodik és csak a mérkőzéseken állnak az
együttes rendelkezésére. Ez a készülődés szempontjából feltétlenül hátrányos. A vezetőség a
lehetőségekhez képest igyekszik ezen az állapoton segíteni és erre m á r meg is tette az első
lépést: Cseh Lászlónak állást szereztek és jövőben állandóan Szegeden fog tartózkodni a
kiváló futballista. I g y állandóan résztvehet az
e d z é s e n és kondícióját feljavíthatja.

X A SZEGED AK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI
A Szeged A K vezetősége a vasárnapi mérkőzésekkel kapcsolatban ezúton értesíti a csapatokba beállított játékosokat a pontos megjelenés idejéről. A D M Á V A G és az OTK el Ion
szereplő játékosok nevét lapunk más helyén
közöljük. A K T K ellen Kiskunfélegyházán ez
a csapat játszik: Góró — Gárdos, Széli — Kenyeres, Seper, V á g i — Tóth III., Kovács IV.,
Bonyhády, Énekes, v. Ármány. Tartalék: Virág. A játékosok vasárnap reggel fél 6 órakoű
a nagyállomáson jelenjenek meg. Vasárnap
délelőtt fél 12 órakor a következő
játékosok
legyenek a Vasutas-stadionban, hogy a Postás n . ellen szerepeljenek: Boér — Sohajda,
Tóth Z. — Ábrahám K „ Szilágyi, Bénák —
Pántja, Gregus, Tihanyi, Farkasinszky, Kis V.
Tartalék: Szabó.
X A Nemzeti Bajnokság I. osztályának pénteki fordulója. A Szeged AK-DMAVAG találkozón kivül a kővetkező meccseket rendezik meg va.
sárnap az NB I. osztályban: Törekvés—Kispest,
Elektromos—Gamma, Ferencváros—Szolnok. Újpest—BSzKRT, WMFC—Tokod, SBTC-Haladós.

6032-1940. vh. szám,

Árverési hirdeimémj
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LA.
tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszem,
hogy a szegedi kir. járásbíróság 1910. évi 24334,
számú végzése következtéiben dr. Griiner István és
T. ügyvéd által képviselt Kunszabó Feienc és
Társa végrehajtató javára 300
pengő és járulékai erejéig 1910. junius 20-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján fclülfoglalt és 2242
pengőre becsült következő ingóságokat, u. ni. hordókat és egyéb ingókat nyilvános árverésen eladom.
Ezen árverésnek a szegcdi kir. járásbíróság
1940. évi Pk. 24834. számú végzése folytán 255 —
pengő tőkekövetelés és járulókai és eddig 18.29
pengőben bíróilag már uegállapitott, valamint a
még felmerülendő költség erejéig Szeged, Gyulapüspöktelep, szeszfőzde, leendő foganatosítására
1910. évi október 81. napjának délelőtti léi 10 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándékozókat oly megjegyzéssel hívom meg, hogy az
érintett ingóságokat az 1881. LX. tc. 107.. 108. § ai
értelmében készpénzfizetés melleit a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a bccsáron alul is, de >eg«
feljebb a becsérték kétharmadáért el fogom adni,
Elsőbbséget igénylők ezen igényüket legkésőbb
az árverés megkezdéséig bejelenteni tartoznak.
Szeged, 1940. október 14.
Kovács Ferenc, kir. Cir. égrehajtó.

H vidéki arikezensés
Kedvenc hotelje az

ESPLANADE

n a g y s z á 11 o d a .
BUDAPEST, III. ZSIGMOND UCCA 88—40.
Telefonok: 151—735, 151—738, 157—299.
Szemben a világhírű Lukácsrürdővel és Gsászárfürdővel, a Rózsadomb alján. — Teljes
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés. — 'A
Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra. A szálloda teljesen újjáalakítva, nj
vezetés alatt álL
ELSŐRANGÚ CAFE RESTAURANT,
GÁRI ARAK.
OlCsS szobák pensióval, yagy anélkül

POL-

s

lPROHIRDETESE]

d é l m a g y a r o r s z á g
Csütörtök, 1940. OKTOBER 3L

KÖZGAZDASÁG

Eladó

ÚJSZEGEDEN:
600 n. öles gyümölcsös
háztelck ligetnél 4200 1
)( A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi állat- 430 n. öles gyümölcsös
piacra zárlat miatt felhajtás oein volt. Ilus. Mar- háztelck strandnál 5(501
hahús t. r. 189-1.90, 11. r. 1 00-1.70, 111. r. 1.20— P. 147 n. öles villatciek
ntnál 4000 P
100, borjúcomb 2.20-2.00, lapocka 2.00-2.20, ka- köves
raj 1 80 - 2 20. nyakas 100, szegy 1.60, pörköltnek Családi ház a szobás,
való 1.60—1.60, sertéskaraj 2.50, comb 2.20—2.55. la- előszobás lakással szép
pocka 2.20—2.56, tarja 2.20, oldalas 1.80, %sirgza- gyümölcsössel ligetnél
6jO0 P. Adómentes csalouna 2.12, háj 2.10, zsir 2 24 pengő. Teljes lei li- ládi ház, 3 szobás, fürterje piacon 26-28, csarnokban 28 filter. Baromfi.
dőszobás strandnál 12
Hántani való csirke párja 2.00—3.00, kilója 1.80— ezer P. Adómentes vil2.20, nagyobb párja 3.60-6.00, kilója E70--1 90, laépület 4 szobás, fürlyuk párja 5.(kl—7.00, kilója 1.30—1.40. sovány ka- döszobás, szép kerttel,
csa párja 4.50—7.60, hizott kilója 1.80-2.20, so- hidhoz közel 22.000 P
Adómentes,
emeletes
vány lud párja 10 -16, hizolt kilója 2.CO-2.35,
tojás kilója 2.60—3.00. Gyümölcs. Alma: téli szép nrf villa B szobás, minkomforttal, házmes•<0- 1.10, közönséges 40—80, körte téli szép 1.00— den
ter lakással,
kerttel,
1.40 pengő, közönséges kilója 70 1.00 pengő, cse- hidhoz közel 28 000 P
ni eges zöl lő 1.60—2.00, kevert 90- 1.20, dió l.-'S) Alkalmi vételek] Nagy
-1.50, Zöldség. Borsó zöld hüvelyes kilója 00—70, választéki
fejtett literje 1.20—1.40, zöldbal) kilója 40—00, burSZEGEBI OLDALON:
gonya nyári rúzsa 12—13,. őszi rózsa 11—13, Ella
Háztrlkck körnfon be10-11, (jijlbaba 12—13, ótott rózsa 13—13, ta- ini « és 10 ezer P árkarmány-burgonya 7--9. vöröshagyma 30-45, fok- ban. Adómentes csaláhagyma 70—1.00, petrezselyem 26—34* sárga- di ház 2 lakással 15000
répa 20—30, vdröscékla kilója 10—20, vöröskáP. Adómentes
családi
poszta 10- 20, zeller darabja 4—16, fejes káposzta ház 8 szobás, fürrlőszo.
Kálváriá
kilója 7—12, kelkáposzta 7—12, karfiol darabja hás, kertes
nál 12.000 P. Bérház jó;
10—40, saláta feje 4—7, karaláb kilója 8-12, lök
főzni való 10—16. zöldpaprika'apró hegyes 10 drb karban, erős épület ?
lakással, évi 1400 P }ö
2—1. tölteni való 30-60, torma kilója" 70—120, vcdetemmcl
kcndergvái
spenót 15—25, sóska 20—30, zöld kukorica csöve nál 16 500 P.
Bérház
4—8 filter. Füzércs paprika uj füzérje 1.50—3.80.
jókarban, t
lakás«nl
1500 P föv.
ü l térné)
15 000 P. Szfp, emeletes
—oQo—
ház f, f, és 3 szobás
»
lakásokkal, viz. villany
van. alsóvárosi zárdánál 16.000 P. Nagy, eme
letes bérház. Ilzlet. műBudapesti értéktőzsdrsárlat A tegnapi nagyfo- hely és 5x2 szobás lakú üzJcltolcnség után kissé élénkebb üzletmenettel kással. pincével fönton
nyitóit a tőzsde. A kereslet is megjavult és az ár- 30.000 P. Családi ház 4
folyamok nagyrészc javuló árakon cserélt gazdát. szobás komfortos laA tözsdeidö második felében ugy a vásárlök, mint kással Belvárosban 22
ezer P. Belvárosi n»ev
az eladók kiegyenlítették egymást, a vétcikcdv bérház 4800 P évi löv
azonban általában fokozódott és a részvények ár- 52.000 P. Belvárosi bérfolyamaiban inkább áremelkedések jutottak kife- ház 7 komfortos lakás
jezésre. A kereslet Bauxit, Kőszén, Salgó és Rirra sal 5300 P év! jöv. 60
részvények iránt mutatkozott inkább. A cukor- ezer P. Belvárost Bér11 000 P évi löv
ipari értékek közül a Magyar Cukor 50 fillérrel ház
Adómentes
olcsóbbodott, a Dcicukor pedig 1.50 pengővel emel- 130000 P.
bérház komfortos lakákedett. A piac értékei közül a Fegyver és a Kő- sokkal 7 százalék netszén irányzata olcsóbbodott. A Bauxit zárlatig tó jöv. 220.000 P Adó2.50, a Kőszén pedig 8.25 pengővel javította m p g mentes bérház komforárfolyamát. A zárlati irányzat jóltartott volt. Zár- fortos lakásokkal 8 szálati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 178 , zalék tiszta jöv 110.000
P Alkalmi vételek.
Kőszén 325.25, Ganz 14.5. Izzó és Szegedi Kenderfonógyár
Zürichi deviza zárlat. Fárts 9.93, T.ondon 17.10,
Nc.wvork 431.—, Berlin 172.50, Milánó 21.72 fél.
P M. Irodában, Horthy
M u 2. (Kutlurpalotá
Szófia 5.35. Belgrád 10.-, Athén 3.—. Bukarest
nál*
2.25.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. 'Angol
font —.—, belga frank —.—, dán korona — d i nár 760-7.90. dollár 345.00—350.00, francia frank
— . _ , hollandi forint —.— csch-szíovák korona
II 45-11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételé- Elegáns bútorozott szoba ellátással kiadó. —
vel), szlovák kor. 11.45—11.80 (20 K-nál nagyobb
"Wintef, Boldogasszony
címletek kivételével), kanadat dollár 250—300, len sugárut 13.
320—3.40, leva 3.30-3.60, líra 17.40-17.90 (csak
10 lirás bankjegyek és érmék vásárolhatók), néSzép lmtorozott utcai
fürdőmet márka —.—, norvég korona ——, svéd ko- szoba kövotlcn
szobával 1—2 személyrona —.—. svéd korona 71.70—82.70. svájci frank
nek kiadó. Zerge utca
79.00-80.60.
27, I. 11.
Budapesti termenytőzsdézArlat. A készáru piaeon változatlan árak mellett a tegnapihoz hasonElegánsan berendezett
lóan csak kisebb kötéseket jegyeztek be.
különbejáratu
bútoroA budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése. zott szoba azonnal kiBuza 78 kg os 23.10, rozs 7t kg-os 19.40, árpa: adó. Ugyanott egv egésörárpa kiváló 26.35. 1. 25.35, zab 41 kg-os 21.50, szen uj férfi télikabát
olcsón eladó. Tisza Latengeri uj 15.20.
jos körút 27, T. cm., ajCsikágni termény tőzsdézi riat. Buza alig tar- tó 12. Érdeklődni déltott. Decemberre S3.25-S3 egynyolcüd, májusra 82 előtt 8—d. u. 5-ig.
egy nyolcad 82.23, juliusra 78 cgynyolcad-78. Elegáns, teljesen külön'l enperi lanvhuló. Dcc•emberre 56.25, májusra 59.75, bejáratu feregmentes —
juliusra .59 hétnyolcad. Rozs lanyhuló. December- bútorozott szoba 20 Pre 13..5, nájnsra 17 cgynyolcad, juliusra 4825.
ert kiadó. Szentháromság u. 19.

TŐZSDE

Mézemé

Varga Mihály

Kenderkikésxitő, kötélárugyár es mechanikai hálógyár
Aratfl-Mtaa 4.

Kétágyas szoba

Bútorszállítás

Bútorozott szoba
november 15-rc kiadó. —
Horváth
Mihály u. 1,
emelet.

Három szobás összkomfortos lakás kiadó. Vitéz, utca 15. földszint 4.
Négy szoba, hallos, kertes magánlakás azounalra átadó. Cim a kiadóban.
Garázs úrvezetőnek novembertől kiadó. Szcutgyörgy tér 5a.
Egyszoba, konyhás lakás kiadó. Zárda u. 15.

ÜUÜi
takásfetötlenitö Vállalat

c

i

UN

irodája, Somogyi otaa !0 tt
Tat 31-77.

Tanulóleányokat, gyakorlót, középiskolával
felvesz
Chick szalon.
Deák Ferenc u. 25.
BAROMFIKOPPASZTd
NŐKET
alkalmaz a Hangya hűtőház. Ilona n.
236
Ügyes, fiatal villanyszerelő segédet azonnal
felveszek. Fonyó, Kölcsey utca 4.
Ügyes fiatal fiút villanyszerelő tanoncnak
felveszek. Fonyó, Kölcsey utca 4.

HáilngaUaA
SZÁNTÓFÖLDELADÁS
25 cs 50 bold sürgősen
eladó.
Házeladás. Belvárosban 4 szobás lakással
I» 12.SOO. Halász-iroda,
Mérey-utca 12.
Házeladás Szent István-térnél jövedelmező
ház olcsón, kedvező fizetéssel olcsón eladó.
Halász-ingatlanirodában Mérey-utca 12.
Házeladás. Szenlbá
romság u. és Mátyás-tér
sarkán 1x2 szobás, kövesut, nagyon szép bely
sürgősen
P 7800-ért.
Érd.: Halász-ingatlanirodában, Mérey u. 12.
2(100 pengőtől felfelé
minden értékben és a
város minden részében
tud olcsó házakat Mczer
ingatlaniroda, Mérey U.
12. sz.
Eladó ház Nagykörúton belül, emeletes, 1x4
szobás összkomfortos.
3x1 szobás, nagy telekkel 1> lü.OOO-ért nagy telekkel I" 7000-e] átvehető.
Halász-ingatlaJiirocla.
Igen olcsó háztelck
eladó.

Halász

ingatlaniroda Mcrey u.
12. sz.
Eladom belvárosi, köz>
outi fekvésű
házamat
közel 10 százalék bruttó jövedelemmel. Ügynökök kizárva.
Cim a
kiadóhivatalban.

Polgár 24, Huzfelügvc-

Egv cserépkályha
csón eladó, ösz u
uclr árban,

háztól h i t i g

forgalom ügynöksége

szeré-

nyebb igenyii házaspárnak konyha
használattal is a z o n n a l kiadó. —
U«

MAtf.

ol18.

helyben vidéken
gépkocsikkal

Fuvarfclvételi

is.

iröda.

Kölcsey utca 10.

ÉKSZERVÉTELEK
dísztárgyak és aranyműves munkák legolcsóbban REICH István
aranyműves és ékszerésznél, Kelemen utca
11. Bejárat kapualatt
jobbra.
L1S
Nagy
FÜRDŐKÁD.
férfiöltönyök,
BÖRKA DAT,
gyapjú téli kabát, etadók. Simonyi-fényképész, Széchenyi tér 8.
Petrezselyemszár disznóhizlalda vagy kocsketulajdonosok részéi e
legolcsóbb áron eladó.
Konzervgyár, Huszár u.
8 szám.
Eladó alig viselt
'éli
öltönvök, munkás fekete télikabát, frontharcosöltöny, középtermetre. Szcntgyörgy utca 13.
emeleten.

Nincs akfuállsabB: Hadár Imréné
FILLÉRES FŐZÉS és
HÚSTALAN NAPOK
tökéletes receptkönyvA
nól. Ara 80 fillér. Ka|>
bató Délmagyarorszáf
Kiadóhivatalában. Zsirtalan főzés pótrészl
DÜRKABATOK
móiték után i. rend*
kivitelben készülnek, —•
javítások vízhatlan festéssel. CSORDÁS bőrruha készítő mester,
Sajka u 14
Egy négykerekű kocsi,
5 mázsa hord képes, eladó. Bercsényi n. 11'.
Cimbalom Sunda gyártmány, gramofon 120 lemezzel eladó. Fodor utca 4 sz.
Használt müvészlemczeket, 1925 utániakat veszek. Eonyó, Kölcsey a
t szám.

YOUWrtlte
Elvesztettem rózsaszínű csontkcrctes szemüvegemet, vasárnap este a színházban. Becsületes megtalálót kénem,
adja le Kossuth Lajossugárut 71, I. em. alatt,
mivel részére értéktelen

Kirakatrendez ő
elsőrendű erő, c é g e k e t
28
Érdeklődés

keres

Pollák Testvéreknél
A szegedi kir. járásbíróság,

halóság.

mint

telekkönyvi

.

19477/1940. t E szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Országos Falusi Kislakásépítcsi Szövetkezet bej- bég végrehaj tatónak, Fodo? Jánosné
;úgyis m i n t kk. Fodor Margit, László és Sándor f. képV. végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási áryerést 1500.— P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Szegeden fekvő s a Szeged-külterület 29040 sz. betétben A+l'sorsz. és 41928/20 hrsz. a felvett
180 n- öl területű ház és ndvar a Nagykraligadülőben Végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanra 2000 P kikiáltási árban elrendelte.
'Az árverést 1940 éri november hó 14. napján d. e. 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Széchenyi-tér 4. sz. fszL 10. ajtó)
fogják megtartanL
Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási á r
felénél alacsonyabb áron nem adható eL Bánalpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret Ugyanannyi %-ára kell kiegészíteni.
Szegeden, 1940- évi augusztus Hő 2. napján.
Dr. Katkics s. k. kir. járásbíró. A kiadmány

hiteléül Székely s. tiszt
Szerkesztésért ós kiadásért felelt

Berey

Géza

főszerkesztő,
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R t
ügyvezető-igazgatója.
—OOO—

Szerkesztőség: Szeged, Aradi-utca 8. — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatalt
Szeged, Aradi-Utca 8. — Telefon (szerkesztőség,
kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Ilirlap- és Nyomdavállalat Rt.
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépén
S/eged, Kálvária-utca 14., telefon: 10-81.
Felelős üzett-vezető: Ablaka István.

