VasárnaD, 1940. XI. 3.

Keresztény Európa
X vajúdó világ jaj-szavait harsogja a ?£«fió, ezt sikoltják a közvélemény-gyárak kirCtőL Minden születés vérveszteséggel jár, s ha
Inár miénk a szenvedés s a gondok gyötrelme,
legalább" azok számára szépüljön meg. az élet,
akik utánunk következnek.
Dg profündis hallatja most szavát a bűnében összeroskadt francia népnek megújulás
titán vágyakozó népe. 'A világ arcát nem a
legyőzöttek rajzolják meg; örök igazság ma»
rad, hogy a történelmet mindig a győzők írják meg; nemcsak megírják, de ki is formálják. !Am az igazságot nem győzték le sehol
s a szégyen és megaláztatás az elvakult embert is olyan igazság látójává teheti, aminek
fénye elől menekült addig, m í g választhatott
a sors útjai között. A szenvedés sokszor olyan,
mint a földi purgatórium, kiolvasztja a lélek
matériájából i salakot, szétszaggatja a fátylakat, amelyek az igazi kötelességeket fedték
el eltakarva a szakadékokat és örvénylő poklok torkát

'A katolikus egyház a Sümmi pontifiedtUs
entiklikában a XI. Pius pápának a mühlhauseni katolikus kongresszushoz intézett üzenetében megadta a lelkek legfőbb irányítását
a
nemzetek feletti társadalom kialakítása felé.
Az egyház szavára az elbukott s bukásában
bűnhődő francia nép rezonált először a megtíjulás és felemelkedés vágyává betöltött lélekkel. U j világ és ú j rend felé száguld Európa népe s ma inkább Csak negatív formulák
fejezik ki ennek az ú j rendnek társadalmi és
államhatalmi berendezkedését: más lesz a világ, mint ami most van, más lesz erkclesi
alapja, más lesz társadalmi dogmája, más lesz
gazdasági rendje, más szabályok szabják meg
az emberiség kincscinek felosztását, a termelés módját és a fögyasztás mértékét. Folytatása
nem következik annak, ami volt — az élet
nem folytatásos regény s a történt lem korszakai nem rácpiilő emeletek a régi fundamentumon. A római birodalom bukása, Amerika
felfedezése — incidensek voltak azokhoz a történelmi erőkhöz képest, amelyek" in$st alakít
ják át világunkat, rajzolják meg az ú j Európa térképét s megírják kódezét az ú j politikai
és gazdasági morálnak.
Poroszország a jénai vereség után xz őryőny fene'vé'g csúszott le s két nemzedék ntán
Világhatalommá emelkedett fel. S ez az életsors újabb két nemzedék életében még egyszer
megismétlődött, történelmében. A franc'a nép
ma a bűnhődés és megalázás örvényének mélyén várja a történelem igazságtevesét. 'Ám
az a hatalom, amelyik erkölcstelennek bélyegezte a nemzetek felosztását győzőkre és lcgyőzöttekre, már jelét adta annak, hogy az ú j
európai rend megteremtésében szerepet juttathat a legyőzött francia népnek' is. S a francia
nemzet a visszatérő öntudat első pillanatában
íz egyház tanítása felé tárja ki sóvárgó lelkével s Pétain marsall üzenete nem egy szavában visszhangozza az egyháznak az ú j világrenddel szemben hangoztatott álláspontját
A keresztény Európa megteremtésének gondolata nem maradhat egyedül a legyőzöttek
vigasza és reménye. Ennek a gondolatnak erejét, hatalmát és szépségét fel kell ismernie
mindenkinek: az ú j világ a keresztény szellem megtestesülése lehet csak, a keresztény
morállal telített nacionalista
világszemlélet
(épülhet csak ki politikai és államhatalmi rejuL
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Gyorsan nyomulnak dőre
az olasz csapatok Görögországban
Róma cáfolja az angolok állal terjesztett békekötési híreket — M
EgyesUlt-A'üomok a Irancia gyarmatok megszállására keszill
Róma, november 2. Az olasz cSaPatok elfoglalták Eastania városát, majd tovább haladtak Melissopctra felé, ahonnan az előőrsök már Janina
alá érkeztek. Jfclis9opetra felé egy másik olasz
hadoszlop is tart Eosarika albániai helyőrségből
jövet: Janina sorsa tehát megpecsételődik: az
olasz hegyi csapatok már 6ok helyen átlépték a

Ealamas folyót. A völgyekben erős olasz cgysí*
gek törnek előre.
Az olasz légierő erősen bonibázla Szálamiszt,
Eorfut, Larissát, Szalonikit és ECéta szigetét, továbbá a Eorinthusból Athénbe vezető vasutvonalat;

Olaszország nem höt Déhcl a éörögöhhel
Róma, november 2. A Stefani-iroda jelenti: IIletékes római körökben határozottan cáfolják azt
a hirt, amely szerint az olasz görög viszályt tárgyalás utján lehet elintézni. Illetékes római körökben éppen ellenkezőleg, kijelentik, hogy Olasz-

.
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I

országnak cszeágában sincs békekötésre irányuló
megbeszéléseket kezdeni. A háború gépezete megindult és nem fog addig megállni, aniig a viszályt
erélyes eszközökkel el nem intézik

Száz repülőgép Pomüázla Hálíát
tással igyekeztek feltartóztatni a német harcikű
telékek megsemmisítő támadásait. Eddig két angol vadászgépet lőttek le.

Valahol Olaszországban, novembcf 2. A Stefani-iroda különtüdósítójának jelentése szerint
a háború megkezdése óta szombatön a koradélutáni órákban hajtotta végre az olasz légierő Málta ellen a legnagyobb hadivállalkozását. Mintegy 100 igen nagyméretű bombázó és
gyújtóbombákkal
megterfielt bámbázó- és vadászgép vett részt ebben a nagyszabású támadásban, amely Mikabba repülőtere és Málta
•tengerészeti
támaszpontjai
ellen
irányultMegállapították, hogy Mikabba
repülőterén
rombolásök történtek, tüzek és súlyos károk
keletkeztek, Egy vadászrepülőraj, amely megelőzte a többi alakulatot, légiütközetbe bocsát,
hozott két ellenséges vadászrajjal. Az ütközet
során az olaszok lelőttek egy ellenséges repülőgépet, amely lángokba borulva lezuhant. Egy
másik ellenséges gép valószinűleg szintén elpusztult

Athén, november 2. A Német Távirati Iroda
jelenti: Leükös szigete közelében állítólag angal hadihajókat figyellek meg. Athéni értesülések szerint azonban görög kikötőkbe mindezideig nem érkeztek angol hadihajók. Pkaleron kikötőjében pénteken délben ismét csak
egyetlen egy angol katonai hajó tartózkodott.

Anglia szombati bombázása

Az Egiiestilt-Allamoh elfoglalta
a francia őuarmaíokat, b a . . .

Nincsenek angol hadihaföh
görög kikötőkben
r

Papén lementést lesz Berlinben
Bukarest, november 2. Papén, Németország
ankarai nagykövete pénteken reggel Bukaresten
keresztül Berlinbe repült jelentéstételre.

Berlin, november 2. A Német Távirati Iroda
értesülése szerint a német légierő szombaton koradélelőtt óta a kedvező időjárást kihasználva,
lankadatlan erővel folytatta támadásait Délanglia,
valamint a brit főváros ellen. Eülönösen Woodwich városrészben okoztak nagy pusztítást hadászatilag fontos berendezésekben. Más hadászatilag fontos célokat is bombáztak London területén. A német repülök sok uj tiizet és robbanást
figyelhettek meg. Az angolok erős vadászelhárl-

Washington, november 2- A Stefani-iroda
jelenti: Az amerikai hajóhad
összeponlosílása
Martinique, Guadeloupe és a Francia-Guyana
előtt itteni körökben nagy feltűnést keltelt. A
New-York Times szerint az Egyesült-Államok
készen áll arra, hogy elfoglalja a francia gyarmatokat, ha a vicliyi
kormány
megkezdi
együttműködését a
tengelyhatalmakkal.

szerré s a keresztény tanítás szociális tartalma
teremtheti 5sak meg azt a gazdasági rendet,
amely nem egyeseknek, hanem mindenkinek
helyet fog biztosítani a természet terített asztala mellett- Lehetnek fegyelmezetlen lelkek,
akik a mai világ berendezkedésének megtagadásában olyan messzire mennek, högy a keresztény morál tanításaival is szembehelyezkednek. A megvetés és megtagadás szelleme
senkit nem sodorhat olyan távol az erkölcsi
Igazság partjairól, hogy a keresztény tanítások erejét csak azért tagadja meg, hogy a mai
politikai és gazdasági berendezkedések megtagadásában kérlelhetetlen intranzigenciáját bizonyítsa ezzel is. Világok elmúlhatnak s porrá máihatnak érctörvényekként tanított dogmák. a l-p.reszt.piiv egyházak hivatása s törté-

nelmi szerepe annál magasztosabban emelkedik ki a romok közül, minél több lesz a törmelék. Az ú j világ forrongó voraglása nem
szabdalhatja megint kétfelé az emberiséget s
a győzők és legyőzöttek, a, kapitalisták és trnínkások két összeolvadó égi tájának megkülönböztetése holyébe nem léphet most a keresztény és pogány szellem szakadása. Az ébredő
emberiség lerázhatja magáról a régi törvények
uralmát, de helyébe csak a krisztusi tanítást
teheti, ha valóban rendet akar teremteni emberek, hatalmak és országok között S ebben
az akaratban, ebben az eltökéltségben, ebben a
misszióban kell összetalálkoznunk, ha
meg
akarjuk vetni lábunkat a vértől csuszamlós
rögökön. Romok és omladékok fölé a keresztény EtirÓDa pilléreit kell felépítenünk-
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T E L E F U N K E N M I N Ő S E G E T JELENT !
fl Készülékek

részletfizetésre is kaphatók

Deutsch

Albert

kft. rádió ós villamossági vállalafáná', Kárász-utca 7. Telefon: 18—71.
E l ő n y ö s

c s e r e !

D í j t a l a n
Raktárról

műszaki vállalat

b e m u t a t á s !

szállítja

MARKOVICS SZILÁRD

Szeged, Tisza Laios körút 44. szám

Díjtalanul bemutatja régi rádióját becseréli

BELEMEN MÁRTON
Kelemen-u. 11.
Szenzációs
tőheieícs rádiók

Kedvezd részletfizetés.

Mmer Ee
lmér

műszaki cégnél (a melegkutnál) kaphatók 12 havi részlet-

re is. Tekintse meg Kirakatomat

A készülékek kaphatók:
m f Z ? I ^ L * á ^ W B
sWM.JKe JL P í i & I B S
»

Villamossági és Csillárgyár
egyedirusllásánál.
Kárász-a. 11. Tel. 33-76.

Programadó beszédet mond a miniszterelnök
a szegedi egyetem megnyitása alkalmából
(A Délmagyarország
munkatársától)
A szegedi Horthy
Miklós-tudományegyetem
meg*
nyitásának időpontjáról még nincs
végleges
határozat. Különböző okok miatt — amint arról hírt adtunk —, néhány nappal elhalasztották az eredetileg október utolsó napjára tervezett megnyitást.
Pálfy József dr- polgármester a napokban fent j á r t Budapesten az egyetem megnyitásának ügyében és
kihallgatáson
jelent meg Horthy Miklós kormányzónál.
Valószínűnek látszik, hogy a kormányzó résztvesz a nevét viselő egyetem megnyitó
ünnep,
tégén. Az ünnepélyes aktuson jelen lesz Teleki P á l gróf miniszterelnök is, aki szegedi
tartózkodását arra is felhasználja, bogy itt,
mint miniszterelnök és m i n t Szeged képviselője, nagy beszédben tárja fel az országos prö-

flz adófetszolamlasí bizottság
tárgyalásai
Az I. számú adófelszólamlási bizottság november 4-én, hétfőn a következő fellebbezéseket tárgyalja: özv. Pethő Ernőné Deák Ferenc-utca 4—6,
Kcttcnhoffer Imre Somogyi-utca 6, Pollák Sámue1
Horthy Miklós-utca 20, Perecsényi Aladár Horthy
Miklós-utca 11, özv. Pauncz Fercncné Teleki-utca
1, Róth Imre Kossuth Lajos-sugárut 11, llaszlaviczy Zoltán dr. .Vidra-utca 3, Schvarcz Henrik Erzsébet-rakpart 4, Salamon Mária Kölcsey-utca 10,
ifj. Schvann János Fekctesas-utca 22, Sandberg
György Kölcsey-utca 11, Soós Manó Szent Mibályutca 1, dr. Salgó Sándomé Károlyi-utca, Schvarcz
István ltévai-utca 8, Szilágyi Sándor Tisza Lajoskörut 42b., Szepessy Saurek Ottmárné Fenyő-utca
3, Székely Albert Erzsébet-rakpart 4, Várnay Dezső Kárász-utca 9, Varga István Timár-utca 8a.,
Vágó Oszkár Madách-utca 8, Vidákovich László
Pozsonyi István-utca 7a., Wilheira Jenő Pallavicini-utca 5, Vadász Ferenc Deák Ferenc-utca 22,
Goldstein S. Zsign-ond Feketesas-utca 17.
Az I. számú adófelszólamlási bizottság 5-én,
kedden a következő fellebbezéseket tárgyai ja: Lénárd Sándor Batlkyány-ulca 11, Szász Jenő Somogyi-utca 22, Kelen Fülöp Jókai-utca 6, özv. May
Gyuláné Klauzál-tér 2, Wellisz Géza Tisza Lajoskörut 15, Bicdl Endre Csanádi-utca 1, özv. Bicdl
Samuné Csanádi-utca 1, Goldgrubcr Mihály Zergeutca 19, Vass Pál Tisza Lajos-körut 34, Fleischmann Aladár Bocskay-utca 4, Treer József dr.
Iványi József Kelemen-utca, Surjánvi József Kossuth Lajos-sugárut, vitéz Kováts Béla
Horváth
Mihály-utca 9, Balla Illés Felsőliszapart 21, Dietrich Emil Kárász-utca, Korda Jenő Széchenyi-tér,
Rusznyák István dr. Somogyi-utca, Farkas Csamar.gó Gergely Szebeni-utca 13, Csapó
Zoltán
Szent Mihály-ulca

m- ló és olcsó Is

a Darmol hashajtó. Beváltja, amit ígér.
C•fJl Sí íKi TI S T ® ^ Nincs vele kényelmetlenseg, bajlódás.
V- . ' j L ' ) ] , e a , ö * « » . keserüizü anyagok nyelése.
V E V ^ ü v ^ / Kitűnő izü hashajtó a

Már 14 fillérért :« minden négyszorUrbin MrC-'l

V p a A m S

Az elhunyt belvárosi plébánosok
síremlékeinek felszentelése
(A Délmagyarország munkatársától) Csütörlökön szenlcltc fel a fogadalmi templom kriptájában S o p s i c h János prépost, püspöki irodaigazgató az elhunyt belvárost plébánosoknak a
paptársak és a volt káplánok által épittetett sii emlékeit. Felszentelésre került J á s z a i
Géza v,
püspök, V á r h e l y i József pápai prelátus, B e zd á n József püspöki helvnök síremléke. Ugyancsak czalkalonmai szentelte fel Sopsich
János
néhai B r e i s a c h Béla püspöki helynök síromlékét. A szentclési szertartásnál a papnövendéké k
énekkara működött közre.

blémákat. Ez a belpolitikai esemény természetesen még nagyobb jelentőséget ad a szeÉRETT, E L A L L ó
gedi egyetem megnyitó ünnepségének és így
az előkészületeket, a rendezés m u n k á j á t m á r
(lágyrészben be is fejezték, hogy kellő időre
olcsón árusít
minden teljesen készen v á r j a a kormányférfiakat s a velük kapcsolatos nagyszabású poKclcsey u. 2.
l r, 2
litikai eseményt' A miniszterelnöki
beszéd
nem az egyetemen hangzik m a j d el, alkalmas Használt művész és tánclcniezcket veszek és bc;sctélck
helyiségről majd akkor történik gondoskodás, 1925. utániakat
amikor m á r végleges megállapodás jön létre a
megnyitás napját illetően
Gramofon szaküzlet
A Szegedről eltávozott Fefenö József-tudoKölcsey utca 4.
149
Telefon; 11—63
mányegyetem rektora: Bartók György dr. leO L C S Ó B U A P Á L I N K A , MINT A M > »
velet intézett Kolozsvárról P á l f y József deK I N E K ML T E T S Z I K , V Á L O G A S S O N !
polgármesterhez. A levél a következő:
„Méltóságos Polgármester U r !
A számkivetésre ítélt kolozsvári m. kir. FerenS JózsefSZEGED, KOSSUTH LAJOS SUGÁRUT 21. 153
tudományegyetemet atyai szeretettel befogadó
és
istápoló
Szeged
sz.
kir.
város
közönségének
gumik és alkatrészek az ismert olcsó árakban
kaphatók. RÁDIÓK: Philips rádióujdonságok ná- és méltóságodnak bálás köszönetemet fejezem
ki úgy a magam, m i n t az egyetem tanácsa Ss
lam beszerezhetők
november 3-án, vasárnap délben 12 óra»
. r f x, _ —j — _ cépkereske,15 Kiss tanári kara nevében, most, hogy visszatértünk
kor nyitja meg
ősi székhelyünkre és kapuinkat megnyitottuk.
SS Pa
A húszévi otthonért, az A l m a Mater egyeR O X A N
figyeljen e szóra
bet nem bír nyújtani, m i n t kitartó munkássáa zsidó népiskolában, amelyre ezúton szeR O X A N
a legpontosabb óra
gát a magyar haza, a magyar nemzet naggyáretettel hivja meg az érdeklődőket.
2)2
tctelécrfc.
R O X A N
egy egész életre
Ez a munkásság méltán kíván csatlakozni
H O X
A X
ahhoz az újjáébredésbez, amely cppen Szegedről indult ki a legelső magyar ember,. Horthy
emlékbe Miklós vezetésével.
központi fűtés és egészségügyi berendezések válModern ékszerek legfinomabb kivitelben, evőeszIsten áldását kérjük Szeged sz. kir. város
lalata. Mindennemű víz-gáz-göz javítások szakszeközök
ébresztők, szelencék nagy választékban,
közönségére és az i f j ú hajtásra, a Horthy rű elvégzését vállalja s összes
SZERELÉSI
legolcsóbb árakon. Tört arany, regi ékszer beválBartók, ANYAGOK olcsó beszerzési fonása. — SZEGh!>(
tás és átcserélés ismét igen magas árban. Szé- Miklós-egyetemre. 1940, október hó 30.
RIÜÚ-LXL'A 30, Telefon: 14-43.
112.
rekto** '
Jchcr.vj tér 9 sz.
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Varrónépelf,=kerékpárok

makói zöldséget
öuiimörcsencsesitö szőve

Fonyó

Soma

Kunsági Rum-ésLikorgyár
fl Szegedi Leányegvlef

Sxanto Sanaoru.?. (K D. i.)
M

iillioffőrtől

g y e r m e k m e n z á jál

Sebestyén József
oki. g é p é s z m é r n ö k

Miirirenszenfek ünnepe es
Halolfatt napja Szegeden
(A Déímagyarország
munkatársától)
Mindenszentek ünnepén és Halottak napján tele
völtak a szegedi temetők zarándokok seregével, keresztényi áhítattal
zarándokoltak az
emberek elhalt kedveseik sírhalmához.
Mindenszentek napján, pénteken délután 3
órakor a Hősök temetőjében nagy tömeg jelenlétében Tóth Béla dr. helyettes polgármester a város nevében, Silley Antal altábornagy
hadtestparancsnok
a
katonaság nevében,
Kampf Ericli német konzul pedig a német nép
nevében koszorút helyezett el a hősök sírján.
A város részéről megjelent a hősök emlékünnepélyén Tóth Béla dr. helyettes polgármesteren kíviil vitéz Szabó Géza dr. és Pálfy György
dr. tanácsnok. A" református temetőben hasonlóképpen megkoszorúzták a hősök sírjait rövid
beszéd kíséretében.
r
A Dugonics-Társaság kegyeletes megemlékezése jeléül Mindenszentek ünnepén megkoszorúzta nagy névadója.?
Dugonics
András
sírját a Díigoniös-temetőben. a belvárosi temetőben pedig koszorút helyezett Tömörkény István. Mófa FcrcnC Vfilt főtitkárok. Szalay József Volt elnök é« Juhász Gvnla sírhantjára.
SZÉCHENYI
MOZI
Ma és mindennap a diadalmas

Notre Damei toronyőr
Csak 16 éven felülieknek! — Előadások vasárnap 3, 5, y<8 és H10, hétköznap 5, %8, %10-kor.

Főkirendelfséget állit fel Szegeden a Külkereskedelmi Hivatal
(A Déímagyarország
munkatársától)
Jelentette a Délmagyarország,
hőgy Varga József
kereskedelmi és iparügyi miniszter elhatározta, hogy a Külkereskedelmi Hivatalt átszervezi- A nagyszabású fejlesztés során a Külkereskedelmi Hivatalt a kereskedelmi közigazgatás
általános szervévé kívánják fejleszteni ós
ezért — értesülésünk szerint — a hivatal kirendeltségi hálózatát az egész országra kiterjesztik.
A terv szerint minden törvényhatóság területén a Külkereskedelmi Hivatal egyik kirendeltsége fog működni. Szegeden is felállítják a Külkereskedlmi Hivatal
kirendeltségét,
még pedig meglehetős nagy
hatáskörrel
és
területtel. A szegedi kirendeltség működési köre ugyanis kiterjed az egész Alföldre és innen
intézik majd a külkereskedelmi
forgalmát
azoknak a cikkeknek
és termelvényeknek,
amelyek az Alföldön teremnek. Rövidesen minisztériumi bizottság érkezik Szegedre, bogy
itt a város hatóságával letárgyalja a kirendeltség felállításával és elhelyezésével kapcsolatos kérdéseket. Ugy tervezik, hogy a Külkereskedelmi Hivatal szegedi kirendeltsége számára a központban különálló hivatalt rendeznek be s m á r a jövő hónapban meg is kezdheti itt működését- A szegedi hivatal a Külkereskedelmi Hivatalnak amolyan főkirendeltsóge lesz és ezzel Szeged egy fontos intézménynyel eazdagodik.

Belvárosi fóozi
Vasárnap és hétfőn utoljára!

TE YAGY X DAL!.
a legpoétikusabb magyar iilm
Főszereplők:
Sárdy J á n o s , Vaszary Piri, Szabó Klári,
Toronyi Imre, Fclcky Kamii és Kőváry Gyula
3, 5, 7 és G.
Legközelebbi műsorunk:
POLA NEGR1 legújabb filmje:

MARADJ!

Iskolacipők ki

HA-HA-.**

Oszi diuaiujdonsügoK
nagy választékban

K E L E M E N
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DiáktólétitatéziüéBuekfelállítása,
a joglhar visszaállításának szorgalmazása
és o tudományos kapcsolatok fenntartása
a Horthy nihlös-tudományfgyetem ui rektoránaH legfontosabb teendői — Nyilatkozik Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyelem első
rektora
(A Déímagyarország munkatársától) A központi egyetem homlokzatán pénteken
korán
reggel már ragyogva hirdették az aranybetűk:
„M. kir. Horthy Miklós-tudományegyetem".
A
legfiatalabb magyar egyetem tehát hivatalosan megkezdte működését 's ennek jele az is.
hogy Szent-Györgyi Albert dr-. a Horthy Miklós-tudományegyetem első fektora nyilatkozattételre kérette magához a szegedi sajtó képviselőit, akik már több ízben keresték őt az elmúlt napokban, hogy a szegedi egyetemmel
kapcsolatos tervei felől érdeklődjenek.

gatójának igazi otthonává válnék.
Itt emlékeztetnünk kell Szent-György professzor és az egyetemi hallgatóság között mindig fennállott szeretetteljes kapcsolatokra. A
diákok szinte rajongó szeretettel vették körül
a Nobel-díjas professzort, akiben nemcsak a
kiváló tudóst, az ideális tanítómestert, de az
embert is szerették és becsülték. S íme, SzentGyörgyi rektor első ténykedéseként diákjóléti
intézkedéseket foganatosít a Horthy Miklóstudományegyetemen, amely hisszük, hogy valóban az ifjúság igazi otthona lesz.

—
új egyetem rektorának
kötelessége.
Hogy az egyetemet megszervezze, annak működését megindítsa és zavartalan munkáját biztosítsa, — kezdte nyilatkozatát a Horthy Miklós-tudományegyetem Nobel-díjas rektora. —
Az én igyekezetem az lesz. hogy a nyugtalan
idők ellenére, az egyetem nyugodtan szentelhesse minden erejét hivatásának: a tudás terjesztésének. Ezen az úton a Ferenc József-tudományegyetem tradícióit igyekszünk követni.
— Változás csak két irányban lesz, — folytatta Szent-Györgyi Albert dr. — 'Az egyik
változás az, hogy ez az egyetem m'öst már ízig.
vérig saját egyeteme Szegednek s így szeretném azt a viszonyt, amely a város és az egyetem között fennáll, még bensőségesebbé tenni.
Ezirányban a polgármester úrtól máris a legnagyobb biztatást kaptam.
— rA másik változás a jogi kar szüneteltetéséből adódik.
Hallgatóságunk
csökkent, viszont az egyetem kebelén belül helyiségek szabadultak fel s Igy megnyílik a lehetősége annak, hogy az ifjúság számára az egyelem Valóságos otthont nyújtsőn. Szándékom az ifjúságnak az egyetem épületében helyiségeket juttatni, ahol jól és otthon érezheti magát s azt
szeretném, ha ezáltal az egyetem minden hall-

Az egyetem első rektöra utalt még arra is,
hogv ilvenfnrmán a szegedi egyetem különbözM e g h ó d i t o t t u k a vásárló közönséget. mert
sx é p ,
jó és
OLCSÓ

B Ú T O R

ál! rendelkezésére raktárunkban.

141

Asztalosmesterek Bútorcsarnoka,

Szendrényi Géza és Társai, Da?onIcs-tér 11. Telefon: 19-32.
ni fog a többi hazai egyetemektől, de — mint
mondotta — az ifjúság felkarolása
megfelel
Szeged jellegének.
A Nobel-díjas tudós az
egyetemi tanárok és az ifjúság közötti kapcsolat kimélyítéséről még a következőket mondotta:
— Azon leszek, hogy a mi egyetemünkön
tanár és tanítvány között a viszony amennyire
lehet, még bensőségesebbé váljék és az egész
egyetem — hogy úgy mondjam —. egy nagy
család legyen. A diákok megszervezett új otthonának meg fogok adni minden lehetőséget a
fejlődésre.
A rektor ezntán az egyetem Ós a város kapcsolatairól beszélt igen bizakodó, meleg hangon?

Egy t a l p i g f é r f i , aki remekül
és remekül c s ó k o l , ez

HANS

küzd

ALBERS

\l AlVHAO
¥E"NDEGE
MA

KORZOBAN
Meleg

nézőtér;

Szefa&eócfa&táZ
'
& ' clkktk
Legelőnyösebb bevásárlási íoriás!

p a r l u m áriák
foeápolási c i k k e k
haf kend-olajok
szeplő- és májfolt elleni krémek, puderek-nél

DllŰáS

Szeged, Széchényi-tér 2|o.

Díjtalan

kozmetikai

tanácsadás.
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— Szeged legjellegzetesebb
tulajdonának
nem a paprikát, vagy a szegedi papucsot tartom — möndotta Szent-Györgyi Albert mosolyogva —, hanem azt a kedves, nyilt, szeretetteljes, barátságos viszonyt, amely ennek a városnak lakóit. összefűzi . . . A város és az egyetem közötti kapcsolatokat igyekszem tehát minél jobban kifejleszteni- Ezt az igyekezetemet
a polgármester ú r is teljes mértékben átérzi
s ezirányban hathatós támogatását nekem
megígérte. A főispán úr is minden tekintetbon
osztja elgondolásaimat és őszinte támogatást
ígért
— Mikor és hogyan remélhetjük", liogy
a
jogikat1 ís működni fog? — tettük fel a kérdést hiszen a jogikaf szüneteltetése a szegedi
egyetemnek nagy hátrányt jelent
— Minden igyekezetemmel azon leszek, —
válaszolt Szent-Györgyi Albert dr. —, högy a
jogikart minél előbb felállíthassuk. A jogi'kareól m i egy percre sem mondtunk le s ennek
jelképeként az egyetem ünnepi ülésein a jogi
kari dékán székét üresen hagyjuk- Benyomásom az, hogy a kormánynak is az a szándéka,
hogy a jogi kart — amint a viszonyok megengedik, '— Szegeden felállítsa.
Möst a Nobel-dijas tudóshoz intéztük' a
kérdést?
— A hivatali teendők nem fogják-e elvönni
nagyjelentőségű
kutató munkájától
a rektoruratf
— Ez nekem is súlyos gondot okoz — válaszolt őszinte mosolyával —, de mint rektornak
olyan kiváló egyetemi személyzet áll rendelkezésemre, amely át van hatva a közös munka
eszményétől és Igy remélem, hogy vállaimról
tok gondot levesznek és lehetővé teszik számomra kutatómunkám
folytatását,
—Az orvos-vegytani intézetben pedig az én
tanítványaim
mát annyira felnőttek, hogy a
nii/itka az én pillanatnyi
távollétem
alatt is
zavartalanul folyik tovább.
Végeredményben
tehát a rektori hivatal nem jelent
akadályt
kutatásaimmal
kapcsolatban.
'X Nobel-díj kötelez. A Horthy Miklós-tudo•<nányegyetem ú j és első rektorát kötelezi azirányban, hogy a tudományos kapcsolatokat
az egész (világ tudományos szerveivel fenntartsa és kiépítse, amennyire a mai zavaros

IBUSz"
csomagforgalmában
ff

Szeged-Budapest-Szeged viszonylatban 24 órás
szállítással darabonkint 50 kg-ig szállíttasson

FODOR ÖDÖN és TÁRSA
szál li tó céggel
SZEGED, FEKETESAS-UTCA
.TELEFON: 11-21.

17.

SZAM

A m e r i k a i citromos
készítmények

aroviatk* krémek, olajok, púderek. Szenli elleni
fényvédő szerek?

Hetter Oszkárné kozmetikai intézete

Szeged, Dugonlea-tér 11. L em. Telefon 26—02. j
Am&noláe. Szépséghibák, szemölcsök, szfiruilsl'
•égleges eltávolítása.JTénykezelés.
Tanítványok kiképzése.*
Olcsó bérletndsrer. |

időkben lehetséges. Ezzel kapösolatb'an SzentGyörgyi Albert, a Nobel-dijas tudós így nyilatkozott;
— 'Az egyetem az emberiség közös tudásának őre és továbbvivője. Ezen a téten vállvetve kell dolgoznunk a világ összes többi egyetemével és tudósával; legyenek azok bármelyik országban, vagy beszéljenek
bármilyen
nyelven.
— rA Háború 'jelentheti egyes országok között a postaforgalom szüneteltetését, de nem
jelentheti
azoknak
a belső
kapcsolatoknak
meglaeulását, amelyek egyetemet egyetemhez,
tudóst tüdőshöz fűznek, — folytatta SzentGyörgyi rektor. — Így a Horthy Miklós-tudományegyetem is teljes mértékben bele fog kapcsolódni a nagy,
tudományos emberi közösségbe . ..
Kérdést intéztünk arra vonatkozólag is az
egyetem rektorához, hogy milyen viszonyt fög
fenntartani a Horthy Miklós-tudományegyetem a Ferenc József-tudományegyetemmel.
Szent-Györgyi professzor kijelentette, hogy
természetesen a legbensőségesebb kapcsolatokat tartják fenn a Ferenö József-tudományegyetemmel, amelytől semmiféle távölság nem
választja el az ifjú szegedi egyetemet
Végül aziránt érdeklődtünk, hogy
nyílik meg az egyetemi tanév.

mikor

— 'A beiratkozások már 4-én, hétfőn megkezdődnek, az előadások pedig 11-én. Hogy a
megnyitó ünnepség mikor, lesz nem
tudjuk
még.
Az egyetemi tanács ugyanis feliratban kéí)*
te az egyetem nevét adó Horthy Miklós kormányzótól, hogy a megnyitó ünnepség fényét
megjelenésével emelje. Most
Magyarország
kormányzójától függ, högy mikor tartja mo?
a Horthy Miklós-tudományegyetem első évének megnyitóját s mikor indul el tudományfejlesztő útjára Szeged város, a Civitas Solís
egyeteme, ahonnan a magyar nemzet megújulásának és fejlődésének útja ís elindult az ország áldásos gyarapodása és szellemi fejlődése
felé • . •

őszi és téli cipőt!!!

ELIT

N É L

vegyen

Vadász cipők, meleg
házi és utcai cipők
nagy választékban

Elkészült és dcccmber 1-én mcanqlllk
a tüdöDeteggondozó uj épülete
(A' Délmagyarország munkatársától) A Rákóczi-téren hatalmas, modern külsejű, sárga épület
vonja magára a figyelmet: Szeged szabad királyi
város tüdöbeteggondozója. Az épület nőst készült
el, a régi, földszintes házra emeletet építettek s
ezáltal szép és nemes célnak tökéletesen megfelelő építménnyel lett gazdagabb a város. Egyelőre
csak a földszinti helyiségekben folyik az egészségügyi missziós munka, amelyről dr. Merényi
Albinné, a Tüdöbeteggondozó főorvosa adott
munkatársunknak felvilágosítást:
— Addig is, amig a fekvő betegek kezelése Itt
megkezdődik — mondotta —, folytatjuk ingyenes
vizsgálatainka L Végigvizsgáljuk rendelőintézetünkben az iparostanoncokat, akik csak akkor szegődhetnek cl, ha a vizsgálat eredménye kedvező.
Ezeknek az úgynevezett szűrővizsgálatoknak alávetettük legutóbb az élelmiszerekkel foglalkozó
összes alkalmazottakat, a henteseket, tejcsarnokban alkalmazottakat, pincéreket, nyáron pedig az
utcai fagylaltárusokat. De keresztülmentek a vizsgálaton a fodrászok is s egyéb olyan alkalmazottak, akik a közönséggel közelről érintkeznek. Most
akarjuk bevezetni a háztartási alkalmazottak szűrővizsgálatait is. A középiskolás ifjúságot minden
esztendőben felülvizsgáljuk s azokat, akiknél
fertőző tüdőbajt fedezünk fel, azonnal klinikai kezelésre utaljuk. Ez a munka már 3—4 év óta folyik s azt hisszük, az egészségügyi viszonyok feljavítása érdekében igen szép eredményeket értünk cl.
A tüdőbeteggondozó most 44 ágyas kórházzá
alakult át fekvő betegek részére, ezenkívül Újszegeden, a volt járványkórház épületének átalakított helyiségeiben is 20 ágy áll majd a fekvő tüdőbetegek rendelkezésére. Dr. Merényi
Albinné
főorvos vizsgálata alapján az Országos Közegészségügyi Intézet utalhat be betegeket szegénységi
bizonyítvánnyal. Napi ötszöri étkezés és a legszakszerűbb kezelés szolgálja a betegek gyógyulását. A tüdőbeteggondozó kórháza december 1-én
nyilik meg, de a helyiségek már szépen felszerelve, ragyogó tisztán várják a megnyitást.
Végigjártuk az épület helyiségeit és megállapíthattuk, hogy az országos egészségvédelem valóban modern, célszerű és nagyszerűen felszerelt
intézettel gazdagodik, amely dr. Merényi Albinné
kitűnő vezetése alatt feltétlenül javítani fogja a
gyógyuló tüdőbetegek statisztikáját
•
Hogy beszánolóök teljes legyen, aeio

ssabad

megfeledkeznünk azokról a derék szegedi iparosokról, akik becsületes munkával elkészitettck aa
uj épületet. K o p a s z Imre építőmester volt az
építési vállalkozó, a jelentéktelen földszintes épületből modern, emeletes házat varázsolt elő. Aa
épület célszerű beosztásával a gyógykezelés gyors
lebonyolítására alkalmassá tette. Kopasz Imre
szakmabeli kiválóságát már több Ízben belgazolta.
A közelmúltban ö épitelte a Duna-Tiszaközi M«v
zőgazdasági Kamara várostanyai és Szegcd-felsöközponti gyiimölcscsoinagolóját a szakkörök legnagyobb elismerésére. Figyelmet érdemelnek ttég
segítőtársai, P i s k ö l t i István asztalosmester,
az asztalosmunkát végezte legnagyobb megelégedésre. Mintegy 8000 pengő értékű munkából, melyet szintén Piskolti irányított, kivették részüket,
P é t e r Sándor feslőmester, T a k á c s József üvegesmester. Ugyancsak Piskolti végezte el a par*
kettázómunkát. melyhez a közismerten jó minőségű gyöngyösi parkettát S t e r n b e r g
Zoltán
fakcrcskcdő cég szállította. Az épület homlokzata
-Eterbonai ncmesvakolatból készült, amely az Alföldi Cereentárugyár gyártmánya. T ó t h József vlzvezctékberendczővállalata
tökéleteset
nyújtott
vízvezeték és egészségügyi berendezésével és
ugyancsak kiváló S z ő k e István villanyszerelő
munkája, melvről már töbhizlxm emlékeztünk m: g
dicsérettel.
SZÉP KÁBÁTOK, RUIIAK
ÉRKEZTEK'
LEGOTrcnBBAN
„ p o m p a d u r "

szalonban

lehet vásárolni. Csekonics u. 1. I. (Kurucsev
fölött). Nemzeti Takarékossági tagi
247
Kiváló

Téli almát
nemes fajtákban, hibátlan minőségben a

G y ü m ö lesé rt ékes itö
Szövetkezetnél
vehet. KÖLCSEY UTCA 2. - Fehér érett tököt és
boroshordót veszünk
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Botdófr t/iszúnttátás
a fd&zabacüdt oüUúMakUat
Ífuz4d&k

a UazaUúi

(A Délmagyarország munkatársától) ütemes
zakatolással robogott velünk a vonat a lidércnyomásos álomnak tetsző »trianoni határ* felé . . .
Ezer édes és szomorú emlék zsongta körül az
anyaországból Kcietinagyarország
vértanukönynyekkel megszentelt földjére utazók szivét, azokét, akik hosszú éveket töltöttek el a nemrég
visszacsatolt területen: román megszállás alatt.
Kakastollas csendőr nagybajuszt!, kemény magyar arca, a kalauz szava: »$rmihályfalva következik* s az ősz színeiben pompázó, virágbólszőtt, hatalmas magyar cirteir a lengő selyeru,
vadonatúj országzászló előtt, ott, ahol legutóbb
még a román szinck hivalkodtak . . . Mind, mind
olyan élmény, amely könnyeket csal az utas szemébe, mialatt ugy érzi, hogy — hazaérkezett. . .
A felszabadult, hazatért, túlontúl boldog Keletmagyarországon jártam s visszatérve nem állhatom meg, hogy ne meséljek valamit azokról a
változásokról, amelyeket csak annak szem© és
szive láthat meg, aki olt élt az elnyomatás legsötétebb esztendeiben. Érdekes apróságok: az uj,
magyar élet szimbólumai, vagy sötét, véres emlékek árnyéka, amelyek a rémálomnak lünő közelmultat jelentik . . . íme:

„baksis",

Híhcsch

udvaúasak

az

keleti

M&záqUvz,

ácömHú^aíbóí

lent az az általuk oly sokszor gúnyosan, lenézően
hangoztatott szó: »mágyáx« , . .

Hlayfoc
is

up+it>

peusztik
emlékek

a befőttes

üvegben

. . .

Érdekes az is, hogy a visszatért területeken
még mindig lejben gondolkoznak, de pengőben
beszélnek. Nehéz megszokni zp. átszámítást, annál is inkább, mert egyelőre az aprópénz még
kétféle: fillér és lej. Csak ugy tudnak ebből. a
kettősségből szabadulni, hogy- az ötpengösre azt
nvondják, hogy 5 pengő, de azt gondolják ugyanakkor, hogy 150 lej. (Az átszámítás ugyanis 30-as
kulcsszámmal történik.)
Számtalan kedves, szines emléket mesélnek a
boldog .visszatértek*. A lakósság még mindig a
felszabadulás és a bevonulás örömmámorát idézi,
naponta százszor is elmondogatják:
— Amikor bejöttek a mieink . . . — Még véegyszeri ősszehasonlitós
letlenül sem hallottam, hogy azt mondták volna:
után megmondja önnek,
a magyar katonák, csak a mieink, igy hívják,
hogy mik azok a kiemeligy becézik szeretettel a felszabadító honvédekét.
kedő t u l a j d o n s á g o k az
És hogy tudnak mesélni a bevonulás nagy élméOrion 144-es típusnál, menyéről! S a bécsi döntést követő néhány naprólj
lyek a rádiózok számára
amely a bevonulásig boldog várakozásban teltei.
különleges értékűek.
— Az egész város álomban élt, — mesélte egy
ragyogószemü, boldog magyar lány. — Az üzletekből a bécsi döntést követő napon elfogytak az
összes selymek, pruszliknak való bársonyok . . .
Persze óvatosnak kellett még lennünk, mert megtörtént, hogy egy varrónőt a szigurancára vittek,
j/eVindsn O r i o n r d d i ó k e r e s k s d f n é l kophat©
valaki följelentette, hogy magyar ruhákat kcszit.
Az egyik üzletben megvettük a szoknyának való
Szenzációs tökéletes rádiók
batisztot, selymet, vagy muszlint, a másikban a
piros pruszlik hársonyát, a harmadikban zsinórt,
gyöngyöt a pártákra, a negyedikben piros, az
ötdikben fehér, a hatodikban zöld szalagot . . .
Éjjel-nappal dolgoztak a varrónők, a szaműszaki cégnél (a Melegkufnál) kaphatók
bómühelyck. Mindenütt magyar ruha, magyar
12 h a v i r é s z l e t r e is
dolmány készült - Az anyagokat a legkülönbözőbb
Tekintse meg kirakatomat
helyre rejtették el: kéménybe, pincébe, boroshordóba, beföttesüvegbe . . .
_ Mit viszel?
K
a
p
h
a
t
ó
:
Pruszlikot, ingvállat . . .
_ Hova teszed . . . addig?
— Beföttesüvegbe, kávésdobozba . . .
Igy készültek a nagy napra, a húszesztendős
álomi teljesülésére az erdélyi magyarok . . . A
bevonulás napjáról csak szaggatott mondatokban
beszélnek, mint az olyan csodaszép álomról,
Villamossági és Csillárgyár egyedárusiamelynek sugárzását szavakkal nem lehet leirni.
Persze ttég megzavarják az örömteli visszaemlé- tásáná!. Kárász-u. 11. Telefon 33—76
kezést a korábbi élmények: román sortűz a vá
ros határában összegyűlt magyar tömegre, amely
Díjtalan bemutatás,
a honvédeket várta; áldozatok frissen domborodó Előnyös csere.
Raktárról szállítja:
sirja a Halottak-napjára készülő, piros-fehér-zöld
koszorúkkal, csokrokkal diszitett temetőkben; a
börtönökből szabadult hozzátartozók megviselt
arca, sebhelyekkel ékes teste . . .
De a rémálom tovaszállt és a felszabadult keleti országrésziek lakóssága boldogan, tettreké- műszaki vállalat Szeged, Tisza Lajos-körut 44. sz
szen, alkotnivágyóan készül az uj, tiszta, békés
és munkás magyar életre . . . .
Csánvi Piroska

'A fölszabadultaknak még mindig nagy élmény, bogy a Himnuszt a szentmise után énekelni lehet és a rádiót akár nyitott ablak mellett
is hallgathatják. Mennyi rettegés kisérte a magyar rádióállomások hallgatását a román uralom alatt szenvedett magyar lakosság körében.
Párnákkal fojtották el a hangszórót, hogy valahogy ki ne szűrődjék hangja az utcára s a rádiókészülékre egész ráhajoltak, mint ahogy ráhajol az anya gyermeke arcába, akit nagyonnagyon szeret. Nem szabad csodálkozni ezen a
nagy óvatosságon, hiszen a magyar rádió hallgatásáért börtön cs meghurcoltatás iár.t Erdélyben.
— Minden áldott éjszaka meghallgattuk az
ntolsó magyar híradást. Addig nem tudtuk volna álomra hajtani fejünket — mondta egy öreg
magyar. — Ha nagyon fáradtak voltunk s elaludtunk, felhuztuk a vekkert, hogy éjfélkor
nálunk akkor éjjel 1 óra volt
felcsengessen.
Mindig vártuk a megváltó hirt, hogy szabadok
vagyunk . . .
Közhivatalokban is ir-egfordultam s számos
megható jelenet tanuja voltam. A szatmárnémeti
városházára 80 esztendős anyóka jött. Segélyét
akarta felvenni, amit a várostól szegényjogon
kapott. A segély magyar pénzbe átszámítva nem
tett ki havi 5 pengőt sem. Most 15 pengőt olvastak le az anyóka kezébe. Meg sem számolta, elment. Kis idő múlva remegve tért vissza az ablakhoz, ahol a pénzt kapta és szinte sirva mondta:
— Ez . . . háromszor annyi, inint amennyit
kapni szoktam . . , Visszahoztam . . . valami tévedés van . , ,
Amikor megmagyarázták neki, hogy ezután
mindig ennyit kap majd, zokogva hálálkodott s
azt sem tudta, kinek köszönje meg a hivatalnokoknak, vagy az elhagyottak, szerencsétlenek Istenének , . s
Nagy újdonság a felszabadult erdélyrészi lakosság számára, hogy a közhivatalokban ndv.-iriasak a tisztviselők, mindenkivel szépen beszélnek és azonnal rendelkezésükre állnak. De a leg- } (A Délmagyarország
munkatársától)
Benörvendctcscbb változás talán az, hogy eltűnt a sőséges ünnepségek keretében emlékezett meg
íbaksis-rendszer*. Ezen legjobban azok a román október 31-én Szeged protestáns társadalma a
lakósok csodálkoznak, akik a közhivatalokban
reformáció emlékünnepéről.
optálási iratok, vagy egyéb miatt megfordulnák.
Délelőtt 10 órakor üunepi istentisztelet volt
Magam is láttam, amikor egy román férfi pénzt
akart egy városi tisztviselő kezébe csúsztatni. A a Kálvin-téri református, templomban urvatisztviselő nem förmedt rá, csak szelíden eltolta őSoraosztással. Az istentisztelet alkalmával a
a pénzt nyújtó kezet és azt mondta:
szegedi református hívők zsúfolásig megtöltöt— Köszönöm, mi nem fogadunk el semmit ték a Kálvin-téri templomot, az istentiszteleten
azért, amit önnek elintézünk. Megfizet bennünket megjelentek a városi és állami hivatalok képa város, vagy a magyar állam . . , •
kiküldöttei.
A román férfi szó nélkül, pirosragyult arccal viselői és egyes egyesületek
Ugyancsak
ünnepi
istentiszteletet
tartottak
az
távozott. Talán akkor érezte igazán, hogy mit jeevangélikusok is.
Fcrfi és női kalap újdonságok megérkeztek.
Délután 5 órakor ugyancsak a református
templomban a Bethleu Gábor-Kör tartott emlékünnepélyt- A 236. dicséret eléneklése után
Orbán István főiskolai hallgató mondott beveKárász utca 5 szám.
zető beszedet. Nagy Piroska nagy sikerrel szaAlakításokat modellek után vállalunk. valta el Porkoláb Gyula: Luther című versét,
Nemzeti Takarékosság és Unió tag.
123
majd Tordai Olga főiskolai hallgató
Nagy

A reformáció iinnepe
Szegeden

K n i l í e l

Bruckner Elemér

METEOR

Markovics Szilárd

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

Deutsch Albert

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

Diifalanul bemutatta
regi rádiója! becseréli

Kelemen Márton

Kelemen ulca 11 szám
K e d v e z ő részleifizetés
Sándor főiskolai hallgató orgonakísércte mellett énekelt. Szabados László lelkész ünnepi
oeszédében a reformáció jelentőségéről szólott,
fejtegette, högy milyen változásokat idéztek
elő Luther, illetve Kálvin tanai. Mcgemléko-

Csak 3 napig

vásáromat talánuosan^
f < I « 4 I
h fl í fl l j
és p e r z s a srftnuegcHcf

?ett ezután a Károli-féle biblia fordításának
350 éves jubileumáról Fejtegette, hogy nemzeti
életünkre, de különösen a magyarnyelvű irodalomra volt rendkívüli hatással az els5 magyarnyelvű biblia. Az erdélyi szellem is a Károli-biblia megjelenésének
az időpontjában
éreztette legjobban hatását az . anyaországi
magyarságra. Az ünnepi beszéd után Balogh
Lajos főiskolai hallgató orgonán játszotta el

Nemes

urnáin

Bach G-dur fantáziáját. Fodor József főiskolai
hallgató szavalata után Bakó László lelkész
mondott imát.
Az ünnepségek sorózata este 8 órakort az
egyház gyülekezeti termében a Kálvinista K ö r
rendezésében tartott társasvacsorával ért véget. A társasvagsőrán aidobolyi Nagy Miklós
dr. kereskedelmi, iskolai t a n á t mondott emlékbeszédet.

Elsőrendű munkák készítése Q7nr|nnnj
kárpitos
^
JAVÍTÁSA
Ű L Ü U I üul

kész

párnázott

"181n é l bútorok raktáron

Szent Mihály u.l
irok
K £ B V 15—56

Amit a kenyér mesél...
A

m i n d e n n a p i kenyér tanulságos története

(Az
Délmaajarorzág
munkatársától) 'Az Amerigo Vespucci későbbi Ameriká jának földén. A svédek is ebben az időben vették át a
Odyssea-ban Homeros feltárja a görög házi
enyérsütés alkalmazását, 1500 körül m á r viélet sok-sok jeletét: Penelope
házlartasában
tnegsimerjük a mindennapi élet örömeit, szo- rágzó kenyéripart találni Európának minden
morúságait, munkáit. S a napi dolgok kö- részén. A tulajdonképpeni pékipar is ekkor
zölt nagy szerepe van a kenyérnek. Ilt aka- alakul ki. A nagyvárosokban mintegy 500
dunk először annak nyomára, hogy miképpen esztendeje alakulták meg a »pékségek«, amc
készült a mindennapi
kenyér. ílesiodos a Iyek már iparszerüleg űzték a kenyérsütést a
•Munkák és Napok* cimü müvében valóságos lakosság ellátására. Az első kenyérda^aszló
gyűjteményéi adja a szabályoknak a kisgaz- gépet 1787-ben alkalmazták Bécsbén. Száz éve
dák, a földművesek számára s ezek a. szabá- állítottak fel az első kenyérgyárat, amely hilyok, ezek a tanácsok a
kenvérrnagvakért hetetlen nagy mennyiségben dobta a Piacra
folytatott küzdelmes munkákat és nehéz na- a kenyeret.
pokat tárják föl. A Démétér-isten tiszteletére
rendezett
ünnepeken
hatalmas
kenyereket
A kenyér alakja
hordozlak körül az ünnepségek színhelyén a
görögök. S ki tudná itt mindazt az emléket,
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy bár a
mindazt a
történelmi
nyomot
felsorolni, kenyér csaknem »az emberrel együtt szüleamely az ember történetével együtt a ke- tett*, mégis maga a kenyéripar ncni regi kenyér őstörténetére vonatkozik?
A kenyér letű. S érdekes ezzel kapcsolatban azt megegyütt született, együtt élt az emberrel s rend- vizsgálni, hogy bár a kenyér nemzetközi eleszerint akkor haldoklik a kenyér is. mikor del, mégis hogyan formálódott az alakja és
az ember halált osztogat kenyér helyett
' tartalma egves nemzetek szokása és élete szerint. A hollandok fekete árpakenyeret esznek
és azt téglaalakura sütik. Különös, hogv HolA z első kemence
landia egyik leggazdagabb országa
EurópáKorunkban probléma lett a kenyér. Ke- nak s niégis ott esznek a legrégibb idők óta
vés buza termett Európa földién s ennek meg- árpakenyeret. Ennek az a magvarázala. bogv
felelően kevés a kenyér is. Drága, mintahogv a hollandok sokkal egészségesebbnek tartják
drága minden, amiből nincs elég. Ara körfii az árpát, mint a búzát az emésztés szempontelőtt
éppen itt indult meg a napokban termékeny jából. Ausztriában a mostani háború
sütötték a
vita. Mindez aktuálissá leszi, hogy belepil- madártojáshoz hasonló alakura
lantsunk a letűnt időkbe, hogy megismerjük kenyeret, erre a mintára készült a katonakenyér is, amely »komisz« nevet a magyar nőn
nagy vonásokban n kenyér történetét.
nyelvformáló ereje folytán onnan kapta, hogv
'A rendelkezésünkre álló adatok
szerint a pékek megbízásra — komisszióra — koszi Egyiptom ismerte először a kenyérsütést. Az tették. Európa többi országában
nagyjában
egyiptomiaktól tanulták cl a zsidók: a bib- olyan alakú a kenyér, mint nálunk. Az egyetliában van erre nem egy helyen utalás. De len kivétel Franciaországban, ahol
vékony,
eltanulták az egyiptomiakkal gyakran érint- hosszú kenyeret sülnek búzalisztből. Vendégkező görögök is különösen a dór vándorlás lőkben mindenki annyit szelhet magának a
korszakában, amikor a hellén világ Ázsiába zsemleanvagu. finom hosszúkás kenyérből,
költözött. A görögöktől a rómaiak vették át a amennyit akar.
kenvérkészités tudománvát. Az első kenyérsütő kemencéi K. c. 170-ben építették Rómában. Augusztus császár korában már 300 nasv
Kenyér faháncsból
sütőkemence működött Rómában s valószínűleg löbbezer kemence sütötte a kenyeret a biOlyan vidékeken, ahol nem terem meg a
rodalom többi részén. A rómaiak a galloknak gabona, különféle más növényeket használnak
adták át örökségül a kenyérsütést, állítólag a fel kenyérsütésre. Az amerikai Orinoko vigallok már használtak élesztőt, amit a főni
dékén a manioka nevü cserie karvastagságú
eiai kereskedők hoztak magukkal
Európába
gvökeré! szárillák meg. az ebből őrölt szürke
Eddig az Időpontig csak a kovászos ke a veret lisztből készitenek kenveret. Brazília egves
Ismerték a világ népei. Hogy milyen lassan vidékein még ma is a batáta gyökeréből sütik
vette át a kialakult Európa a kenyérsütést, bi- a kenveret. Izland szigetén. Perzsiában, Tezonyítja nz, bogy a nénietek csak a középkor- neriffa szigetén. Kelctlndiában különféle zuzban kezdtek kenyeret sülni. A spanyolok K<>- mók megőrölt gvökerei szolgáltatják a k'elomlnis hajóján már az Újvilágba is ntakuk- nyérllsztet. Kinában és Japánban a nagv éhkal vitték a sütött kenyere) s etierífszlették ínségek ideién a fák szárított héiát őrölték
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FAIPARI TERMELŐ SZOVEKEZET
iivenkuDolás

bútorcsarnok:)

nagy választékkal és kedvező fizetést feltételekkel áll a t. bútorvásárló közönség rendelkezésére,
(Baross»Szövetség és a Nemzeli Takarékosság tagja).

FEKETESAS UTCA 19.

TELEFON: 32-87.

p a n i a n , szonueit OzieféPen.
Oroszlán- és Kelemen ufco
sorban
felelőn 10-24

meir s abból sütötték az ennivalót. 1718-ban
Erdélyben dühöngött rettenetes éhínség s ezzel kapcsolatban jegyezte fel B o d Péter, as
tudós pap és iró, hotjy az erdélyi lakosság a
kőrisfa kergét őrölte lisztté.
Ma már mindenütt terem elég gabona a
ha a föld egyik részén roszabb a termés, akkor a másik földrészeken terem bőségben a
buza. Vájjon mikor ad ismét egymásnak kenyeret az emberiség?...
(m.)

Párisi Nagy flruház Rt.
Szeged (Csekonics é s Kiss-utca sarok)
CIPŐÁRUK
Bőr talpú reklám papucs
Szattyán bébé cipő
' *
Fekete posztó bőrtalpú házicipö
Gyermek barna szeges cipő
20-22 számig
Gyermek barna szeges cipő
23-26 számig
Gyermek barna szeges cipő
26-30 számig
Gyermek barna szeges cipő
31—35 számig
Tevcszőrszerü kockás házicipő
Nöi bőr strapa cipő
Női téli posztó szárú füzös cipő
Villás sámfa 1 pár
Rugós sámfa 1 pár
Fi íz meleg talpbetét 1 pár
Óriási cipőkrém 1 doboz
Parafa talpbetét 1 pár
Bőrzsir 1 doboz
Vizhatlanitó bakancsolaj 1 üveg
Pokete bőr festek 1 üveg

>—9tS
P t.2ö
P 1.98
P 2.78
P 3.98
P 7.78
P 9 78
P 4.08
P 9-98
P 11.58
—.78
—.98
—.88
—.21
—24
—.24
—98
—38

Levizsgáztak a MQNSz
Háztartást tanfolyamának
résztvevői
(74 Délmanyaf ország munkatársától)
Csü
törtökön délelőtt a Szegedi Gazdasági Egyesület székházában nagyszámú és előkelő közönség jelenléiében vizsgáztak a MANSz hathetes
háztartási vándortan folyamának hallgatói. A
tanfolyamon résztvevő leúnyök. háztartástanból, kertgazdasághói, állatnevelésből s egész;
ségvédelemhől tettek vizsgát A
vizsgáztató
osztálynál a földművelésügyi miniszter kiküldöttje Banké Antal gazdasági szakfelügyelő,
valamint a háztartási tanfolyam előadói, Janka Ilona, Siile Sarolta és Lasztóci Etelka foglaltak helyet. Banka Antal megnyitó szavai
után délelőtt 11 órakor kezdődött meg a mindvégig tanulságos vizsga.
A leányok először háztartástanból vizsgáztak. Megvitatásra került a háztartás
számos
kérdése, a nagytakarítástól
a nagymö sáson át
az ünnepi ebed készítéséig.
'A' különböző tárgyakból való felelések ütán
PongrdVz Anna köszönte meg a vizsgázó leányok nevében a vizsgaelnöknek s a tanfolyam
előadóinak a tanfolyam megrendezéséért kifejtelt munkásságukat Pongráüz Anna ezután ajándékokat nyújtott át a vizsgaelnöknek
és a vizsga előadóinak- Banké Antal válaszában kifejtette, hogy napjainkban
fokozott
szükség van gondüs s takarékos háziasszonyokra. A vizsgaelnök eztítán átnyújtotta
a
tanfolyam hallgatóinak, 'Ábrahám Valérnak,
Balogh Idának. Csonka Ételnek, Kopasz Amáliának, Láng Nollynek, Pongrácz
Annának,
Armandola Gabriellának.
Damasal Dórának.
Dcct Eleonórának, Sebestyén Klárának, Verbó
Magdolnának. Török Erzsinek, Vönelci Idának,
Rainer
Magdolnának, Széchenyi
Judithnak,
Schlamadinger Magdának és Rajnai
Magdának, Crniry Margitnak, Siniónffy Erzsébetnek
a tanfolyam elvégzéséről szóló bizonyítványt.
A bizonyítványkiosztás ntán a vizsgaelnök
s a nagyszámú közönség megtekintette a levizsgázott leányok által készített kötényeket,
párnákat, teritőket, tortákat e különféle tésztákat.
Januárban a háztartási vándortanfolyaiu és
gazdasági szsíktanácsadó állomás a mostaninál
is széle seljbköjji háztartási tanfolyamot rendez.
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PP emlékének!

A
- 1 " A Meteorologiai Intézet jelenti este
. r x Z l a O 10 órakor. I d ő j ó s l a t : Élénkebb
szél, az ország keleti felében még több helyen eső.
A hőmérséklet emelkedik.
üalála. Budapestről
# — Urmánczy Nándor
jelenlik: Urmánczy Nándor, a kiváló politikus
és publiciszta szerdán délután Maroshévizen
meghalt. A 72 éves Urmánczy Nándor 22 esztendő után most láthatta viszont szülőföldjét
s alig tartózkodott néhány óra hosszat MarosTorda megyei birtokán, szivszélhüdésben meghalt. Urmánczy Nándor az irredentamozgalom
élharcosa volt, az ő nevéhez fűződik a szabadságtéri irredenlaszobrok felállítása s ő indította cl az országzászló felállításának mozgalmát is. Temetése vasárnap délután 3 órakor lesz Maroshévizen.
— Pallavicini örgróí tizennegyedik Nagyszöllösi-gyerek keresztapja, pallavicini Alfonz Károly
őrgróf elvállalta Nagyszöllősi Ferenc Cserepessor 32. szám alatt lakó szegénysorsu volt kereskedő tizennegyedik gyermekének keresztpaságát.
Az őrgróf ebből az alkalomból 200 pengőt küldött
a Nagyszöllősi-családnak. Az összeget Papp Zoltán tb. aljegyző adta át az újszülött édesapjának.
Pallavicini őrgróf egyébként Papp Zoltánt bizta
meg azzal, hogy lássa el távollétében a keresztapasági kötelességeket, számoljon be állandóan a
kicsi fejlődéséről, jelentse a család szükségletét,
mert a nagycsaládu, teljesen szegénysorsu Nagyszöllősi Ferencről és feleségével együtt 15 tagot
számláló családjáról továbbra is gondoskodni kíván. Az őrgróf kis keresztfiát Alsóvároson keresztelik meg bensőséges családi ünnepség kereteben.
— A vásárhelyi zálogház. Hódmezővásárhelyről jelentik: Az elsőfokú közigazgatási uatóság
az ipar nem gyakorlása miatt nemrégiben az
iparengedély megvonása céljából atarl felterjesztést tenni Simon György dr. zálogháztulajdonos
ellen. Az ügyben tanácskozásokat folytattak a
rálogháztulajdönossal és az iparügyi hatóság
megengedte Simon György dr.-nak, hogy vásárhelyi zálogházát hetente csak kétszer tartsa nyitva. Simon György dr. azonban a heti ket napot
önkényesen heti négy órára szállította le. A zá'ogháztulajdonos magatartását a hatóság nem
kezeli ezután az eddigi megértő szellemben és az
iparjogmegvonás iránt tesz majd lépéseket.

I G M A N D I KESERUl/IZ
minősége egyedüli

— Az orosházi piacról nem zárták ki teljesen
t zsidókat, Orosházáról jelentik: Békés vármegye alispánjának egy nemrégiben kiadott reudelete
értelmében Békés vármegye területén a piacokon
hat százalék zsidó piaci árus árusíthatja portékáját. Orosháza község elöljárósága az alispáni
rendelkezés értelmében most megállapítja az öszszes piaci árusok létszámát, hogy annak alapján
kimondhassa, hogy hány zsidó piaci árus árusíthat a piacokon. A statisztikai adatok felvétele
után valószínűleg szükségessé válik a Piacok nj
rendjének megállapítása.
Megindul a leventekikepzés. Felsőbb rendelkezés folytán a leventekiképzés november 15-én
megindul. Minden leventeköteles ifjú november
13-étől kezdődően ugyanazon napon és időben
tartozik a foglalkozáson megjelenni, amely napon
és időben a legutolsó nyári foglalkozásokon résztvett. Leventesapkát csak leventeapród, üjaleven*.e és leventclegény viselhet A leventesapkát illetéktelenül viselőktől a sapkát el fogom koboztatni. Szegedi thj. városi katonai parancsnokság.
A keresztényszocialisták évkönyve. Madarász István dr. kassai megyéspüspök vezető cikkével Tóbler János volt képviselő és Dvihally
Géza szerkesztésében a napokban megjelenik
*
keresztényszocialisták Évkönyvének V. évfolyama. Az Évkönyv, mely tartalirilag ugy szociális,
mint közgazdasági vonatkozásban hézagpótló, 128
oldalnyi terjedelmű. Bolti ára 1 pengő, tagoknak,
vagy előre megrendelve 60 fillér. Szerkesztősége:
Budapest VITT Jó/sef-utm «1

Berndorfí a l p a k k a
evőeszközök kaphatók
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Hungária edányházban
Tisza Lajos körút 55.
(Mihályi füszerüzlet mellett)

»>így k e l l

élnetek*

Ez voltacime a n n a k o vúághwi atiM*
' k á n a k , melyben
Kneipp az észszezü élet
irányítására
szolgáló napiparancsait
álliItotta össze és amelyet a modern táplálkozástudomány mindenkori alapigazságának
tekinthetünk.

Sok régi bölcsességet újított fel ben*
ce, de még

több

újat

tett hozzá.

Élet-

műve koronájának tekintette, hogy élete
alkonyán

még malátakávéjával,
a kitűnő
megajándékozhatott bennünket. Olyan ital ez, melyben
valósággal
ízlelhetjük a gyártás után i í
egészben maradt és hámozatlfm árpaszemek
teljes erejét. E kávéban minden egyes árpaszem a maga teljes keményítő
tartalmával
jóízű, egészséges és édes malátává
változik.
Minden szemet héjastól duzzasztottak, pör*
kőitek, pirítottak, karamellizáltak és tisztáit
finoman impregnáltak. Ezért olyan egészséges és frissítő tehát eza jó Kneipp malálalf iyfl

Kneipp malátakávt -val is

Zamatos, miként az életerőt adó kenyér1
És valóban olyan is, mint a legízletesebb
tápláló kenyér a kávéscsészében. Nem hice
nyozhatik egyetlen reggeliző asztalról setn
Egyetlen nap sem. Ez az ital az egészség

és erő kútforrása. Valóságos

gyógyforrás,

ahogy néha Kneipp maga is nevezted

%u»k Kneipp malátakávét!
Czí

Umiftfi

maga

culia

az

emtetidégnefi.
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— ANYAKÖNYVI 11IREK. Az elmúlt két
ftét alatt született 3U fiu és 27 leuuy. llazasságut
kötöttek: Bán István es Stciner Margit, Farkas
József és 'J'anáes Niktória, Yanyó István és Biieczki Maria, Scmendi Imre és Szalma Anna, Csanyi Antal és Mikics Mária, Zscmberi Miklós cs
Báni'i Eszter, Toruk Bcla dr. és Vörös Eugénia,
Gaál Gusztáv István és Ignácz Jolán, Horváth
Zoltán és Jakobi Mária, Drcxlcr László cs Szalay Mária, Engi Mihály és Göbös Mária, Kelemen
Imre és Sákovics Erzsébet, Hegedűs István cs
Bózsó Etelka, Kovács József és Katona Julianua,
Papp András cs Fodor Etelka, Kopasz Mihály cs
Börcsók Maria, Szabó Mihály cs Néveri Iréu,
Molnár Antal és Varga Bozalia, Császár Pctcr
l'al és Kovács Mária, Lengyel In re és Horváth
Mária, Tölgyszéki Pap Béla és Dudás Erzsébet,
Moidoványi László cs Lapping Ilózsa, Sfraub Ferenc dr. cs Lichtncckcrt Erzsébet dr., Yig Károly
és Klein Aranka, Fejszés György cs Barua Zsófia, Hanga László cs Földházi Mária, Kiss Gyula
és Léb Klára, Ilalkó Pál cs Vincze Anna, Katona
István és Boros Julianna, Sörös Ferenc cs Szűcs
Etelka, Oláh károly cs Horváth Ilona, Batai Zoltán dr. és László Márta, Magyar József és Farkas Julianna, Hambek Győző és Szeri Aranka, Sínion Gyula és Mészáros Erzsébet. Elhaltak: Böthi
Józsefnc 62, Gyöngyösi Sándor 4, Rcitzer Vilmos
43, Barta Imre 57, özv. Molnár Lajosnc 45, Nagymihály Erzsébet 20, Németh Illés 1 napos, Bala
Rozália 19, Jorcsák Nándorné 52, Kulicsár József
51, özv. .Nagy Antalné 83, Rácz Mihály 8, Jójárt
József 2 napos, Lcszkó Sándor 1 napos, Bugyi
István 41, Simon Edit 11, Pápai Pál 32, Pósa Andrásné (>0, Kiss János t>7, Fejes Nagy Klára S hónapos, Bleicr Veronika 29, Vincze" Zsigmond 31,
Lcfkovics Éva 17 hónapos, Ábrahám IloDa 2,
Lavner Rozália 54, Fcldraáyer János 83, Eigucr
.Miksa dr. 79, özv. Ladvánszky Iirucné 55, Balla
János 85, Némelh Mária 20 hónapos, özv. Gémes
Urbánné 80 éves, Tóth Béla 10 hónapos, Tápai
István 30, Tóth Józsefné 61, Simon István 02,
DZV. Kolozsvári Dczsöné 61, Hódi Imre 71, Kálay
li. Károly 32, Tari Pál 67, Deák József 83, Tóth
Antal 22, Kószó József 10, Stankovics Julianna
16 hónapos, Szabó Imre 24, Früstök Lajosné 61,
Papp lllcsné 33, id. Oláh Mihály 63, Tumbász
Ágoston 61, Kovács Lajos 29, ördög János 78
éves és Vrányó Ferenc 3 napos korában.

SZEMÜVEGEK
•

szakszerű

Mihálovits

KÉSZÍTŐJE

optika-totó szaküzlet,
K « r á « s u. 9.
129

— Kcthónapi fogházat kapott & Losoncon elfogott tolvaj. Fitzingcr János 39 éves szegedi napszámos lopással vád'oltan állott szoniaaion a törvényszéken Molnár István dr. törvényszéki biró
elölt A napszámos nemrégiben Csala Dezső szegedi tüzclöanyagke.rcskcdő alkalmazásában álloft,
az irodahelyiségből több ruhát lopott cl összesen
200 pengő értékben. A vakmerő lopás mao Fitzingcr megszökött és a szegcdi rendőrség körözölevele alapján a losonci rendőrség fogta el. A
lopással vádolt napszámos az ügyében megtartott
főtárgyaláson töredelmes beismerő vallomást telt.
Nyomorával védekezett. A törvényszék a bizonyítás lefolytatása után kéthónapi fogházbüntetésre
itclte. Az ítélet nyomban jogerőre emelkedett.
— Nagylelkű adomány. Az elmúlt hónapban szü.
letett hármas ikrek részérc vitéz K á l l a y Aedrásnó gycrmckkocsiüzcme egy vadonatúj ikerkocsit ajándékozott.

NOVEMBER 4-én
uj kezdő cs haladó gyorsirási és gépirási tanfolyamok kezdődnek a

M

A

J

O

ISKOjUCIMÓM

R

gyorsíró-szakiskolában
Kiképez kereskedelmi levelezésből, helyesírásból,
e.lf készít gyorsirástanitóvú. SZEGED, HORVÁTH
M.-UTCA 3. .Vidékieknek kedvezmény vasúton.
áUtohuszou.
211

3

Arnhon

237

• > Á

— A természetre »Fcrcnc József* krgrrflvlz
régóta kitűnően bevált öáziszci megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, eoybe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javitia és az étvanvat lokozza. Kérdezze mec orvosát!

ELITE

— Szénesalót fogott a rendőrség. Az címűit napokban egyre több panasz futott be a rendőrségre, hogy egy jómcgjcleuésü fiatalember szeuct kínál eladásra, a szénért előleget vesz fel és azután
többet nem jelentkezik. A rendőrség az ügyben
megindult nyomozás sorún szombaton elfogta
Tóth János 25 éves kiskundorozsmai állástalan
magántisztviselőt. Tóth bevallotta a rendőrségen,
hogy a széncsalásokat ő követte el. A rendőrség
csalás miatt indította meg ellene az eljárást.
— Elfoglak két piaetolvnjt, A rendőrség szombatou ártalmatlanná tette Csamango János és
Kazi József szegcdi napszámosokat, akik az elmúlt napokban a szegedi piacokon számos lopást
követtek cl. Csati'angó és Kazi a rendőrségen beismerő vallomást teltek. Lopás miatt indult meg
ellenük az eljárás.

99hölgyfodrász és kozmetika' sza'on

munkája elismert. Hajfestés, tartósondolálás, arCi<ezelés,
tartós
(-httnyl'tér
a.
I -IOION I N - M .
szempillafcstés. Éstélvi frizurák és kikész:tés.
— A hivatásszervezet >Erdélyi cstje«. Ma, vasárnap délután 5 órakor a rókusi tornacsarnokban a hivatásszervezet szegedi szervezete és az
F.MSzO >Erdclyi csU-ct rendez. Az
'Erdélyi
csL-cu rcsztvesz és beszédet mond Közi-IIorvath
'Magyarok között «z
Egycsült-Állninokban«,
József országgyűlési képviselő. Beszédet mond
Az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Bethlen Gámég Kovács Antul nagyváradi munkás, továbbá bor Körének »Kcdd esték* cimü előadássorozatáBarua Mihály és Némelh Aranka, a szegedi szer- ban újra nagyon érdekes téma kerül megbeszélésvezet ta.djai. Olejnyik József Ady-'versckct szaval, re november 5-én, kedden este háromnegyed 8
Kovács Mária cs Gcra Ilonka énekszámokkal sze- órai kezdetlel. Az előadó Mátbé Elek dr. rádiórepelnek Endrödi Ferenc dr. zongorakiséretc mel- előadásaiból és a Magyar Nemzetben irt cikkeilett. Az 'Erdélyi cstc-re belépődíj nincs.
ről isíuert egyetemi ir«. tanár, aki ezév tavaszán
másodszor hosszabb időt töltött az amerikai magyarok között. Előadásának cimc: 'Magyarok az
foecekeit!
Egyesült-Államokban*. Az előadás helye: Kálvintér 2. szám (tanácsterem). Minden érdeklődőt hiv
héwttek
s minden magyarságáért felelősséget hordozó
magyar embert vár a B'cthlen Gábor Kör elnök//VM-wUa
ís
a
fodkas"
sége. Beléplidij nincs.
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BEKÜLDÖTT HIREK

Uiui-lcattó

G_U

Boco&vát

fájós, dagadt és vJszcrcs lábakra készen
és mérték utáu U Ö F L B . Klauzál-tér
8. sz. Gyógybaskőlők. fűzők készítője.

24.

— A Ncmzetj Munkaközpont hirci. A sütömcstcrck munkakezdési idejének ellenőrzésére a Nem.
zeti Munkaközpont szegcdi szervezetének a közbenjárására a város iilctékcs hatósága megtelte
a szükséges lépéseket. A törvény által előirt uunkakezdési időnél korábban kezdő sütőmestereket
a Nemzeti Munkaközpont nyilvántartja és megteszi a szükséges lépésckcE — A Nemzeti Munkaközpont szegedi szervezetének főtitkára a takarékossági társaság alakitása érdekeben a Nemzeti
Munkaközpont országos szervezetének a vezetőségével beható tárgyalásokat folytatolt A tárgyalások eredményeképpen a közeljövőben már sor
kerül a takarékossági társaság megalakításának
előkészítő ülésére. — A szegedi szervezet vezetősége beadvánnyal fordult és eljárt a földmüvelésügyi minisztérium illetékes ügyosztályánál a
szegedi munkásság tüzifaellátása érdekében. A
tüzelőanyagot a Baross-Szövetség Tüzelőanyag
Szövetkezete utján kapja majd meg a szegcdi
munkásság.

Délvidéki összejövetel. Az elszakított Délvidékről idcszármazoltak baráti találkozóját és ismerkedését tartja meg a DEF1IE. Az ismerkedés
november 9-én este 9 órakor az Olasz-vendéglőben lesz Minden délvidékit szeretettel elvár a
DEFHB, Az összejövetelre vonatkozó felvilágosi,
tásokkal naponkint 11-12 óra között a DEF'fiE
hivatalos helyiségébon, a Boldogasszony-sugárut
2. szám alatt mindenkinek készséggel szolgálatára
áll az elnökség.

E

OTTHON SZÓRAKOZHAT

ha vesz egy jó gramofon készüléket. Legújabb villamos
és rugós lemezjátszó készülékek nagy választékban

FONYó

SOMA

Kölcsey-u. 3.
Gramofon szaküzlet.
Telefon 11-65
Hang emezek nagy választékban.
— Szerencsés motorkcrékparbaleset Szerencsés kimenetelű baleset játszódott lc pénteken
délelőtt a Kossuth Lajos-sugáruton. Császár János
szegedi lakos motorkerékpárjával nekifutott Nagy
Ferenc szegedi gazdálkodó kocsijának. Az összeütközés következtében Császárnak nem történt
semmi baja, a motorkerékpá
tört. A nyomozás megállapi
cscs kincuetclü szerencsétlent"
páros elővigyázatlansága idézte elő. Császár ellen kihágási eljárást indít a rcudőrség,
— Elütötte a tolatómozdony. Súlyos szerencsétlenség történt szombaton délelőtt a gázgyár Kossuth Lajos-sugáruti telepén. A gázgyár munkásai
a telep udvarán vasúti vagonokból szenet lapátoltak ki. A lapátolásnál, segédkezett K o v á c s
István 44 éves gázgyári munkás is. A lapátolás
utan a gázgyár udvarán a szerelvényekkel tolatást végzett. Az egyik épület fala mellett állott a
{ munka befejezése után Kovács István, olvau szercncséilcn helyzetben, hogy a tolatómozilony elütötte. Kovácsot a mentők súlyos állapotban agyrázkódással szállították a. kuzkórliixlia.
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áthúzások, javitások Icgolcsóbban és legjobban
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fűző-, ernyő- és keztyűkéözi tőnél. Kölösey-utaa
12 (Tisza Lajos-körűt sarok) Alapítva 1913-ban.
A móravárosi EMSzO Erdélyért. Novembei
9-én este 8 órai kezdettel a móravárosi Katolikus
Népházban nagy műsoros táncestet rendez az ott
működő EMSzO, amelynek jövedelmét az erdélyi
munkásság segélyezésére szánta.
Kulturdélután Felső városon. A felsővárosi Katolikus Népkör ma, vasárnap délután 6 órai kezdettel a felsővárosi kultúrházban bulturdélutánt
rendez felsőváros nagy szülöttjének, Dugonics
Andrásnak . tiszteletére. Emlékbcszédct Lugosi
Dörre dr. mond 'Dugonics és Felsőváros* cimmel
Belépődíj nincs.
Kisgazdasszony
tanfolyam. Kisgazdasszony
tanfolyamot rendez a népművelési bizottság »
Dolgozó Loánvok Központja vezetésében. Jelentkezési határidő: november 7-ig a Dugonics-tér
12 szám alatti irodában, vagy a Polgár-utca 29
szám alatt a Szociális Testvéreknél. Mivel a

dija 2.50 pengő. Ez az összeg jelentkezéskor befizetendő.
0

KizeiöanyagmegiaHariiast jelent,

ha a téli időszakra szellőztetésre nem használt

Ablakait szakszerűen légmentesitteti! s
s z a h s z e r i l e " végzi a
LAKÁSFERTOTLENITŐ v ÁLLA 1.ÁT cianozó
irodája, Szeaed. Somogyi utca 10. Telefon 31-77
SIESSEN, MIG NEM KÉSŐ! FILLÉRES ARAK

Rzogefl sí. fcfr. város gsíjaság! fiJvafaláfóT.
1500-1940. gh. sz.

Faeladási hirdetmény
Közhírré tesszük, hogy Szeged sz. kir. város
gazdasági hivatala a felső- és alsótanyai állami
kezelés alatt levő erdőkben erdei terményeket a
következő időben és sorrendben adja el, polgármester ur jóváhagyása fenntartásával, azonnali
készpénzfizetés mellett, nyilvános szóbeli árverésen.
1940 november 11-én 10 órakor: Csengelei erdő
92 I. o. akác, 101 drb II. o. akác, 1.2 nyárdorong,
1.9 ürm. ágfa, 29 kazal rözse, 11 rakat tuskó, 7 rakat hulladék.
11-én 14 óra: Külsőcsengelei erdő: 4 kazal rőase.
12-én 10 órakor: balástyai .Vedres-erdő 16 kazal
rözse.
13-án fél 10 órakor: Dobó-erdőben: 0.7 fira. ágfa, 9 kazal rözse.
13-án fél 11 órakor Magyari-erdöben: 8 nyárdorong, 0.2 ürm. ágfa, 14 kazal rőzse, 28 rakat tuskó, 8 rakat hulladék.
13-án 13 órakor Körösi-erdőben: 0.1 ürm. ágfa, 8 kazal rőzse.
13-án 15 órakor Bilicsicsi-erdőben, Mucsi erdőörnél: 2.1 ürm. ágfa, 25 kazal rőzse.
14-én 9 órakor Rivó-erdö felsörészén, a mult
évi raktárban: 234 I. o. akác, 286 II. o. akác, 14
drb nyár, 42 nyárdorong, 6 ürm. ágfa, 118 kazal
rőzse, 11 tuskó, 10 rakat hulladék.
15-én fél 10 órakor Mészáros-erdő, a főnyiladékon: 208 I. o. akác, 343 drb II. akác, 18 nyárdorong, 8.5 ürm. ágfa, 33 kazal rőzse, 11 tuskó, 5
rakat hulladék.
18-án 10 órakor Kiss Ferenc-erdő, Bajai müut
29. km.: 162 I. o. akác, 278 I I I o. akác, 3 drb nyár,
09 nyárdorong, 6.5 ürm. ágfa, 28 kazal rőzse, 18
tuskó, 7 rakat hulladék.
19 és 20-án 9 órakor Alsóátokházi erdő, bajai
müut 39. km: 183 I. o. akác, 420 drb II. o. akác.
76 nyárdorong, 7.5 ürín. ágfa, 111 kazal rőzse, 76
tuskó, 35 rakat hulladék.
21-én 9 órakor Alsócsorvai erdő, Bogárzó köeclében: 72 I. o. akác, 382 drb II. akác, 10 nyárhasáb, 3 nyárdorong, 28 ürm. ágfa, 45 kazal rőzse, 36
tuskó, 15 rakat hulladék.
22-én fél 10 órakor Felsőcsorvai-erdő, Nacsánál: 5.5 ürm. ágfa, 24 kazal rőzse.
21-én 11 órakor Klauzál-erdőben, Makránál: 18.5
firm. ágfa, 26 kazal rözse.
22-én 13 órakor Felsőátokházi erdő, a Pctróczy
iskolánál: 3 nyárhasáb, 0.3 ürm. ágfa, 19 kazal rözse.
25-én fél 10 órakor Gerencsér-erdőben: 300 I. o.
akác, 200 drb II. o. akác, 2 nyárhasáb, 7 üríu ágfa, 61 kazal rözse, 40 tuskó, 10 rakat hulladék.
26-án fél 10 órakor Pálfy-erdőben: 55 I.) o. akás,
f t drb IL o. akác, 50 nyárdorong, 9.7 ürm. ágfa,
86 kazal rözse, 41 tuskó, '5 rakat hulladék.
27-én fél 10 órakor Ruki-erdöben, kezdve a Siroki-csőszháznál: 16.4 nyárdorong, 3.5 ürm. ágfa,
79 kazal rőzse, 33 tuskó, 10 rakat hulladék.
28-án fél 10 órakor Mérgesi-erdőben: 26 I. o.
akác, 70 drb I I . o. akác, 20 nyárdorong, 14 ürm.
ágfa, 75 kazal rözse, 28 tuskó, 27 rakat hulladék.
29-én fél 10 órakor Kállay-erdő, a Bóka-csőszbáznál: 25 ürm. ágfa, 36 kazal rőzse.
29-én 13 órakor a Honvéd-erdőben: 32 ürm, ág1a, 58 kazal rözse.
December 2-én 10 órakor Királyhalom, Várostanya udvara: 1 drb II. o. akác, 3 kazal rőzse, 8
tuskó, 1' rakat hulladék.
2-án fél 12 órakor Uj Pálinkás-erdő: 10 kazal
rőzse.
2-án 13 órakor Felsőátokhalmi-erdőben, Temesvárinál: 0.9 ürm. nyárdorong, 7 kazal rőzse, 2 rakat tuskó.
2-án 14 órakor Dugonics erdőben, főnyiladékon
a 38. km: 28 ürm. ágfa, 7 kazal rözse, 1 boglya
széna.
3-án és 4-én 9 órakor öttömösi-erdöben:
100
1. o. akác, 401 drb II. o. akác, 7 szil, 16.5 nyárdorong, 15.1 ürm. ágfa, 113 kazal rőzse, 49 tuskó, 19
rakat hulladék.
5-én cs 6-án 9 órakor Alsóásotthalmi-crdő, Bajai müut 31 km: 41 I. o. akác, 135 II. o. akác, 10
drb nyár, 53 nyárdorong, 25 ü r m ágfa, 109 kazal
rőzse, 100 tuskó, 28 rakat hulladék.
összesen: 1476 I. o. akác, 2711 II. o. akác, 27
drb nyár, 22 nyárhasáb, 305.9 nyárdorong, 220.2
ürrT'. ágfa, 1153 kazal rőzse. 492 tuskó, 177 rakat
hulladék, 2 boglya széna.
A pótárverések idejét a faárverések alkalmával az árverező bizottság szóbelileg fogja kihirdetni.
Az egyes rakatok, de különösen a szálfa, ölfa
és tuskó rakatok nem adhatók el annál alacsonyabb áron, mint amennyit a szállítási és egyéb
költségek leszámításával a városba szállítás esetén megérnek. Az értékelésnél a szálfák és rönkfáknak a tűzifáknál jobb minőségét is figyelembe
kell venni.
A törvényes illetékek, járulékok', forgalmi adó• áltsag, a vételáron felül, azzal egyidejűleg fizetődök.
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az árverés előtt saját szükségletére beszállíthat,
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vagy kiutalványozhat
K
I
A
D
Ó
AZONNALRA
Perfekt magyar- német,
Gondoskodás történt arról, hogy az árverések
2 szobás modern lakás Erdélyből
kiüldözött
befejeztének ebvárása nélkül, árverés közben is lea Belvárosban. Érd. La- őskeresztény
hessen fizetni.
kásügynökségi irodába,
FŰSZER és
Aki bármilyen módon az árverés menetét za- Dugonics tér 11, teleVASKERESKEDŐ
fon 16-38.
246
zarja, azt szükség esetén a bizottság az árverésSEGÉD
állást keres. — Szives
ből kizárja.
Kislakás kiadó magá- megkeresést: Bárhol jel
Szeged, 1940 október 7.
nyos, nyugdíjas nő ré- igére a kiadóhivatal tovitéz Kókay László
Balázs Mihály
szére 15-re. Móra utca vábbit.
száirvevőségi tanácsos.
városgazda.
10 szám.
KÖTÖMKSTKRT
Kis irodahelyiség azon- kézi és körjaquárd génalra kiadó. Takarék- pi, teljes
gyakorlattal
tár u. 2.
felveszek: Budapest jel
Uj házban 2x1 szobás igés ajánlatokat kiadóba kérek.
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Elegáns 1—2 utcai szo- lakás, esetleg egybe és
kert
használattal
kiadó.
ba fürdöbenyilóval, kíELŐKELŐ
vánatra konyha haszná- Azonal elfoglalható. —
BIZTOSÍTÓÉrd.
Czékusné,
Széchelattal kiadó.
TömörINTÉZET
nyi
tér
5
sz.
kény utca 8, kapu alatt
keres fix, napidíj és
Kálvária u. végénél —
balra.
jutalékra
Szoba
üresen
vagy
búkellemes kis bútorozott
szoba kiadó.
Esetleg Szép, bútorozott utcai torozva is azonnal ki- ÜZLETSZERZŐKET
adó konyhahasználaital Megkereséseket a kikét egyetemi hallgatószoba közvetlen fördő- is. Polgár utca 24. Ház- adóba kér Elemi jelnőnek. Cim kiadóba.
szobával 1—2 személy- felügyelő.
igére.
14?
nek kiadó. Zerge utca
Különbejáratu
utcai
Fakercskedésnek
al- Ügyes tanulóleányt felszoba fürdőszoba hasz- 27, I. 11.
női
szabósákalmas telket köves út- veszek
nálattal kiadó. Püspök
Különbejáratu csinosan nál bérbe vennék. Te- gomba, polgári iskolát
u. l l a . I. 1.
bútorozott szoba fürdő- lefonszám 24-83.
végzett előnyben részekisül. Széchenyi tér 7, 1
Különbejáratu
bútoro- szoba használattal
zott szoba, garantáltan, adó. Polgár u. 24, II. 7. Üzlethelyiséget keresek 18.
Popper.
Belváros forgalmas heféregmentes, fürdőszoba
Kilós ruhamosást malyén italmérés céljára,
használattal kiadó. At- Elegánsan
bútorozott
tila utca 16. I. em. Ko- szoba kiadó. Horthy M. nappali forgalomra. — gányos urakra is válEngedélyem van jeligé- lalok. Jelige: Tiszta.
vács.
utca 6, II. em. Ugyan- re.
ott komplett ebédlő búGipészsegédek felvétetBútorozott szoba kiadó tor eladó.
Jobb nő tiszta, csendes nek. Újszeged, Balfasor
Füredi u. 1, földszint.
kétszobás lakással la- végén. Müllcr.
Elegáns utcai
bútoro- Elegáns bútorozott ut- kótársat keres: Nem jó
42 éves
őskeresztény,
zott szoba fürdőszoba- cai szoba 1—2 személy- egyedül jeligére.
leszerelt katona,
volt
használattal kiadó. Ti- nek. magasföldszint, —
esetleg
Féregnientes üres ut- uradalmi főgépész nagy
sza Lajos körút 46, II. 7 fürdőszobával,
fűtéssel, különbejárattal cai szoba kiadó
Horműhelygyakorlattal, az
kiadó. Bocskay útca 11, váth Mihály u. 9. félem. összes
motorokhoz,
Egy földszintes udvari
1 ajtó.
traktorokhoz ért (Iloffszóba azonnal
kiadó. földszint jobb.
her Cormick) stb.. eszHonvéd tér 8.
•
Emeleti 2 szoba, elő- tergályoz, hegeszt, vizsElegánsan
bútorozott
lakás •gázott személy-, teherKülönbejáratu
bútoro- szoba fürdőszoba hasz- szoba, konyhás
kiadó.
Érd. azonnal kiadó. Tavasz- autó vezető
mielőbbi
zott szoba kiadó. Vár- nálattal
belépésre állást keres.
u. 4, II. em. lépcsőház. Liszkayné női fodrász- utca 11b. szám.
ju.
termében, Kölcsey u. 12
Cim: ifj. Csaplár
JóBútorozott utcai szoba
ilegáns
zsef, Császár 275 szám
Belvárosban különbejá- BÚTOROZOTT SZOBA
külön elösrobávaJ
—
Komárom-megve.
azonnal kiadó. Somogyi ratu bútorozott szobába ellátással kiadó. Winter
u. 22. Érdeklődni Orosz. diszkrét, módos úriem- Boldogasszony sugárut
ÜGYES
Ián u. 6, csen egeüzlet. bert társnak keres: Ur
VARRÓLEÁNYOK
13. sz."
jeligének cimcket.
és tanuló vagy kifutó
Fiatal tisztviselő házaspár
konyhahaszná- Teljesen különálló küfelvétetik. Csekonics u.
bútorozott
lattal bútorozott szobát lönbejáratu
1 sz. L
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fürdőkeres. Lehetőleg magá- szobát keresek
IGAZOLVÁNYKÉPEK
szobával.
ba
lehet
telnyosnál. Körúton kivül
sürgős esetben 10 perc Négy polgárit
végzett
Választ alatt készit Kozó fotó,
is. Tisztviselő jeligére jes ellátással.
Ügyés. szorgalmas fiaármegjelöléssel:
Állami
ármegjelöléssel.
Mikszáth Kálmán n. 13.
mát elhelyezném rövidjeligére a kiadóba ké- 3 drb gyorsfénykép 70 áru, rőfös, vagy fűszerrem.
Keresek bútorozott szofiitér.
Felvételek este
kcrcskedö
tanulónak.
bát fürdőszoba és kony
t« készülnek
Kereskedő jeligére leKülönbejáratu
bútoroha használattal. Ágynevelet a kiadóba.
szemű van. Idősebb házas- zott szoba 1—2
Lakásfetötlenltö Villalat
melvnek
kiadó.
Nemespár jelige a kiadóban.
Ügyes pincérnőket feltakács u. 32, emelet.
veszek. Hunyadi tér
1.
Kis. olcsó
bútorozott
Vendéglő.
Csinosan
bútorozott
—
szoba kiadó.
Szenthászoba 1 vagy 2 személyromság u. 37.
Nevelőnőnek
elmenno
irodája, Somogy! utca 10 az
nek kiadó. Bercsényi u
egész v. felnapra intelTAT 31-77.
Elegáns
különbejáratu 17. I. Tarján.
ligens, kitűnő referenbútorozott szoba, fürdőciákkal biró leány PerKülönbejáratu
kisebb
Stoppoltassa
ruháit
a
szoba használattal ki• Budapesti* kézmüszö- fekt főző jeligére!
adó, azonnalra is. Hul- csinos szoba kiadó Kárász
u.
8.
II.
2.
vőnél.
Eredeti
gyári
lám u. 8, I. em. 13. —
Privát vevők látogaiabeszövések. Üzlet: Há- sára jóbeszédü és
Horváth.
jógi sörkerttel szemben.
megjelcnésü férfiak és
Különbejáratu
csinos
nők 3—5 pengős
napi
BAROMFIszoba, tiszta, csendszekeresetre
jelentkezhetretö urnák kiadó. SzeKOPPASZTÓ
ÁTADOM
nek Deáknál, Franciarény dijazás jeligére.
NŐKET
utca 24.
december 1-cn 2 szobás
alkalmaz a llangva hűBelvárosban különbejá- lallos, teljesen komforMegbizható fiatalember
236 munkát keres penzberatu fürdőszobás, ele- tos lakásomat Bőveb- tőház. Ilona u.
gáns bútorozott szoba bet Mézcrné F. M. inszedő, irodaszolga,
v
GÉPJÁRMŰ KEZELŐ
kiadó. Eekctesas u. 15, gatlanirodában.
éjjeliőr: 200 P jeligért
képző
tanfolyamon
kil em. 1.
a kiadóba.
Három szobás összkom- képzés felelősség mellegjutánvosabb Hegedű tanítást válla
Lépcsőházból közvetlen fortos lakás kiadó. Vi- lett a
bejáratu csinosan búto- téz utca 15. földszint 4. áron. Müllcr Béla, Tálok kezdőknek és hala-_
hor ulca 2 Tel. 20-76. dóknak jutányos áror,'
rozott szoba kiadó. Kárász utca 14, II. cm. 6. Garázs úrvezetőnek noI oszt. cipcszsegcdek, Ösz u. 29.
ajtó.
vembertől kiadó. Szcnt- férfi .női munkára felÜgyes kézilányt felveveszek. Békési cipész. szek. Schirrúnerling szaMagánházban, Belváros- györgy tér 5a.
ban berendezett urila- Elsöemeleti, erkélyes 4 Feketesas u. 21.
lon, Kárász u. 8, II. 2.
kás
konyhahasználat, utcai szobás modern laZONGORÁT,
tüzelővel kiadó,
vagy kás májusra kiadó. KoÜgyes fiút kifutónak —
'ökcletcscn hangol, ja- felvesz Nemcssányi Gébudapesti szobával cse- rona u. 15.
rélendő: Fürdőszobával
vít Rakovszky, a Zene- za, Deák F. u. 25.
jeligérc.
iskola hangol ója Jakab
KÉRELEM
a háziarakboz!
Kiadó Lajos u. 5, telefon 22-80.
1 kis szoba üresen
v. lakásaikat azonnalra —
WWOAXCLSt
is
bútorozva kiadó. Pulcz vagy májusra szíves- Levelezölahivásra
ALKJGFJRUUOTT^
azonnal
jön!
u. 13.
kedjenek bejelenteni a
Bútorozott szobát kere- Lakásirodába. Előjegy- Házmesternek ajánlko- Ügyes bejárónő keressek rókpsi iskola köze- zésben kitűnő uri ügy- zik, nyugdíjas 45 éves tetik délelőtti órákban.
lében lakbérmegjelöiés- felek. Lakásügynökségi gyermektelén házaspár. Jelentkezni
Mikszáth
seí 15-ére. Rendszerető iroda, Dugonics tér 11, Gínet: Megbízható
Kálmán u. lla. I em.
45
telefon 16-38.
210 jeligére a kiadóba.
jeligére.
Kobn Jakab.
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E l a d ó olcsó

Itázfelheh,

családi házak, bérházak, utszegedi villák, szöllö, guUmöicsös,
szántó, tónuás hinohok alkalmi
vételek?
Tláztelkck a város minden részen 2500 P-től 30,000
P-ig. Ujszegedj villatelkek 3000 pengőtől feljebb.
Újszegeden adómentes 3 szobás villa (5000 és 10.000
P. Újszegeden adómentes 4 szobás villa koirforttal kertes 22 000 P. Újszegeden bérvilla 3x2 szobás
fürdőszobás lakással kertes, 20.000 P. _ Alsóváros, köves utcánál, sarokház 1 és 2 szobás lakással 6500 P. Felsőváros, adómentes szép 3 szobás
családi ház 7000 P. Rókuson, emeletes ház 4 lakás,
sal 7000 P. Rókuson emeletes ház 5 lakással fiiszerüzlettel 10 000 P. Kálváriánál, adómentes családi ház 3 és 1 szobás uri lakással, kerttel 13.000
P. Bécsi-körútnál magasföldszintes 3 ás 1 szobás
komfortos lakás, pincével, kcrllel 15.000 P. Nnsy
emeletes bérház 2400 P évi jövedelemmel, víz. villany, Petőfi sugárutnál 21 000 P. Adómentes családi Ház 4 szobás komforttal, pincével, belvárosnál
20.000 P. Adómetnes emeletes üzletes ház 5 lakással, víz. villany. Mars-tér közelében 20.000 P.
Nagy emeletes bérház üzlettel. 7x1 és 2 szobás lakásokkal fő úton 32.000 P. Fatelepnek, gyárnak alkalmas nagy udvari épületekkel, utcai magasföldsrintes házzal, nagy udvarral, fő úton 20 000 P
Adómetnes kétemeletes bérház fürdőszobás lakásokkal, 7 százalék tiszta haszonnal 55.000 P. Nagv
üzletes bérház komfortos lakásokkal, a belváros
előkelő részén 10 500 P • jöv. 100.000 P. 11 holdas
prima mindenttermő uri birtok 4 szobás lakóházzal. külön c,elédlakásokkal gazdasági épületekkel
Artézi
kúttal, város alatti müutnál
55.000
P. 30 holdas bánáti Ta. szántó tanyával 30.000 P.
57 holdas szöllft, gyümölcsös, szántó, úri birtok,
rendes épületekkel 65.000 P. 118 holdas bánáti Ta,
szántó úri birtok rendes épületekkel, artézi kúttal
95 000 P. A felsoroltakon kivitt még nagv választék. 14 holdas legprímább fekete föld 4 szobás
fürdőszobás lakóházzal, sok gazdasági épületekkel, ártézi kúttal felsővárosi villamoshoz közel
n. ölenkint 2 P 50 rillér. Alkalmi vélePk

Mézemé

F. M. ingatlanirodánál. (Horthy M. u. 1 (Kulturpalotánál.)
Mindenesnek ajánlkozik
jó bizonyítvánnyal megbízható, szorgalma^ leány. Hayós utca 4b, cm.
Jól főző szakácsnő clrr-enne intézetbe, vendéglőbe,
bárhova tömegfőzesben nagy gyakorlattal. Rendes, tiszta jelige.
önálló főzőnő éves bi
zonyitványokkal
uri
háznál átást keres. Jelige: 40 P.
Mindenes leányt, aki a
főzéshez is ért. jó bizonyítvánnyal 15-ére felvészek. Rillc, Somogvin.

12.

Bejárónő délelőtti órákra felvétetik. Bajza u. 2,
U. 7.
Rendszerető, megbízható bejárónő a délelőtti
órákra felvétetik. Mars
tér 20, II. 4.
Bejárónő reggeli órákra fölvétetik. Aradi u.
5 sz. H. em. 20.
Megbízható rendes bejárónői a d e. órákra
felveszek. Kálvária u.
46 sz.
Bejárónő reggeli órákra jó bizonyítvánnyá'
felvétetik. Kölcspy u. 9.
Bejáró tnknrilénőt keresek. esetleg
lakárt
adok takarításért. Horváth Mihály u. 9. léleme
let t.
"
Megélhetést
biztosító
üzlethez 600 J'-vel
- TÁRSAT KERESEK
T.evetet .Tó üzlet jeligére a kiadóba kérek.

lTll

Sürgősen eladó a Széli
utca 12 szánra ház. Érdeklődni Széli utca 16
szám alatt.
Bérházat jó állapotban
vennék megfelelő házbérjövcdelcmmel P 70
--80.000-ig.
Értesítést:
Ügynökök kizárva jel.
alatt a kiadóba kérek.
l'odor u. 38 számú kétemeletes és Szivárvány
ir 13b. egyemeletes iiáz
eladó. Értekezni Fodor
u. 38 alatt.
Vcnék Szeged területén
olyan lakóházat, ami fü
szerüzlet céljára megfelel: Üzlet jelige a kimlóban.
5 hold szöllö és
gyümölcsös bérlet
müut
mellett eladó. Meló Károlv. Alsóközpont.

flDffi-Y€T€L
Eladók: táskagratnofon,
hegedűk,
Rolleyflex
fényképezőgép. Kossuth
l.ajos sugárut 39. Trafik.
Eladó 1
zománcozott
gyermekkád. Szikra u.

Ronnvot
kimosottat fehér, vagy
tarkát minden mennyiségben vesz Kossulli E.
sugárút 5 (udvarban).
Rövid pézsmából bunda
eladó. Kigyó ulca 2, I.
em. 2.

0

Fekete férfi
télikabát
és öltöny kőzéptermetre jutányosán eladó. —
Szentgyörgy utca 4, sz.
földszint 6.
Ezer kilogrammos sz.ázados mérleg eladó. Telefon 30-65. Gynlapüspök telep.
Egy clőszobaszckrény,
Íróasztal és több apróság eladó. Béke u. 15b.
Málbé.
G ermckkccii
szükségletét csak a
készítőjénél
szerezze be. Olcsó árak.
Használt kocsiját fillérekért
újjáalakítom. BALOGII gyermekkocsi készítő, —
Párisi körút 45.
Nagy
FÜRDŐKÁD,
férfiöltönyök,
BŐRKABÁT,
gyapjú téli kabát, eladók. Simonyi-fcnyképész. Széchenyi tér 8.

MosICk cladő. Köloseyu. 2. sz. étkezde.
Perzsabunda keleti és
magyar perzsa és más
szőnyeg, rövid, márkás
zongora eladó. Püspök
u. 12, földszint 7.
Női kalapüzlct
eladó
elköltözés miatt forgalmas helyen: December
jeligére.
Eladók: vaskályha, tűzhely, nagy káposztaszelő, tí-cs gycniickhegedii. Attila utca 16, I.
erei. Kovács.
Jómcnctclü füszcrüzlct
eladó gyár és fiuinternátus mellett. Rigó u.
17 sz.
Perzsaláb bunda ujj eladó, nagyon szép. Petőfi sugárut 16, igazgató-tanitóné.

MAV. MzMI házig
forgalom ügynöksége
Bútorszállítás
helyben vidéken
gépkocsikkal

is.

Fuvarfelvételi iroda.

Kölcser utca 10.

Veszek férfi, női ruhaneműt,
gyermekruhát,
zálogjegyeket stb. Csehó, Attila u. 8 sz.
Eladó téli férfi fekete
bosszú kabát, erős középalakra. Sándor Mátyásné, E'odor utca 5b.
Eladó 1 drb 180x140 irat
szekrény, 50 literes detnizson, 2 drb 60 literes
káposztás kád, 10 drb
padlódeszka és n.'alteros ládák. Fodor utca
10. füszerüzlet.

Pézsm abclésü fér fibn nAUTÓGEJZERT
(la, szmoking, női télikabátok eladók. Megte- veszek jó
állapotban
kinthető 8—10-ig. ZríKállay
Albert
u. 6, II.
nyi u. 2 sz.
emelet 6.
LIBACOMB
Jókarban szén háló és
200 mázsa káposzta elsütnivaló kilója P 2.— ebédlő berendezés el- adó. Érdeklődni SándorÉrdeklődni Berma és mindennap. — adó.
u. 13. Házmester- falván: Molnár kocsmáBEA UN ÉN A L,
Kele- csényi
ros vagy Szeged, Szent
nél.
men u. 1.
István 2 sz
Három nemes fajtájú,
Eladó konyha kredenc, fiatal gunár eladó. — Söltékék
leányka téli
sezlon. székek stb. Ilo- Csáktornyai u. 11.
kabát szürke szőrmével
na u. 26.
olcsón eladó. GyöngyKisiistön főtt tiszta
n. 6. 11 3.
Egy nagy ebédlőasztal BARACK és SZILVAeladó. Tavasz u. 11a, 3. PÁLINKA és
TÖR- Gázkályha fehér zománajtó.
KÖLY nagyban és ki- cos veíencei tükör, csocsinyben Meló Károlv daszép 75x100 széles juGYERMEKKOCSIT
szeszfőzdéjében,
Alsó- tányosán eladó Bánoma készítőnél felelősség központon kapható.
terlsor 7.
mellett, olcsó áron. AnNagyobb terem átfülégol kocsik már 40 P-lől. ELADÓ
sére alkalmas töltő vasKALLAY, Kálvária utca 44.
157 4 drb* vaskályha. Szent- kálvha, cinkpléh fürdőkád eladd. Vitéz u. 15j.
Alig használt
barna háromság utca 35. sz.
emelet.
csikóbunda eladó. Megüvegajtó, csetekinthető: Bálint szűcs Eladó úgy, éjjeliszek- Nagy
rény, több évfolyam Uj lédágy, asztalos talicsnél, Somogyi utcában.
Idők és könyvek. Pető- ka, leányszoba, kisebb
Eladó finom ebédlőbu- fi Sándor sugárut 25, asztalok, könyvetazsér
tor, pianinó, hatszemé- földszint 4.
eladó Timár utca 7.
lyes porcellán étkésztacsikölyök 2 pár alig használt 42let.
Argamanszőnyeg Fajtiszta
Mcgtekinthelö: es tiszti cipő és csizma,
(3x4 m). Apponyi ulca eladó.
hétköznap 1—3 órakor. tisztiköpeny.
felöltő,
15, emeleten.
Szent Mihály u. 6a. sz. villanyvasaló és villany
körték eladók. Pozsonyi
Házőrző kutva kereste- alatt
Ignác 18. I. cm.
tik. Miiller. Tisza (.aOLCSÓ ELÜRAJZOios kőrút 33. II.
Zongora, pianinó. harLÁS, HÍMZÉS
mónium nagy
válaszBORKABATOK
tékban olcsó áron. Kedmérték után I. rendű
vező részlet. Olcsó bérkivitelben készülnek, —
let, csere, vétel. Dr. Sejavítások vízhatlan fesbők Ferencné. Szeged,
Kézimunkaház
téssel. CSORDÁS bőrPetőfi Sándor sugárut
ruha készítő mester,
POLGÁR UTCA 5, az 13 sz.
Sajka ti 14
udvarban.
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Kombinált szoba bútor
Eladó niosóteknö. egv darabonként is, alpacca
BÉCSI Z O N G O R A
2 evőeszköz és asztalneigen olcsón eladó. Ér- felöltő, egy ebédlő,
mű eladó. Püspök u. 12,
deklődni az ipartes- drb kidugó tábla. Pusz- földszint 7.
taszeri ut 8.
tületi vendéglősnél.
Személyautó 4 üléses,
.TARGONCÁT
ELADÓ
teljesen jókarban, két- hosszút és kétkerekű
1 pár nagy nrara ló, 1 kerekű pótkocsival, uj
"KÉZIKOCSTT
sl ráf kocsi, 1 téli-nyári gumikkal 2200 pengőért veszünk, használtat is.
eladó. Árpád borozó, —
8
fiakker. Schw rz fate- Petőfi sugárut 5.
Szövetkezet, Kölcsey u.
lep, Délibáb ulca 4.
2, telefon 33-57.
írógép jókarban. láthaKeveset használt feke- tó irásu, eladó. Kossuth
DUGIIAGYMÁT
te orosz csikóbunda el- L. sugárut 11, I. cm. 2. veszek. Iloffmann Jáadó. Sajka u. 13, füszeríos, LŐW Lipót U. 7.
üzlct. 3 és 4
méteres Tűzhely
zománcozott,
epülctfa anyag eladó.
keveset használt Singer Csepel kerékpár, segédkarikahajós varógép el
Bőrkabátot, férfit, ma- adó. Balogh, Mérei u. motoros eladó. Rigó u.
gas alakra jó állapot- 61>. szám.
lián veszek. Kölcsey u.
10, I. 7.
Eladó 3 drb gang üveközépen
Hálószoba, íclháló bú- gezett ráma,
Vagyonos, Intelligens,
torok. Íróasztal slb. és nyilo ablakkal, 2 darab
konybabutorok eladók. 176x235, 1 darab 176x állami állásban levő fiu
250. Erdő u. 10 szám, — ismeretséget keres jobb
Balogh, Mérei u. 6b.
Felsőváros.
módú családból való 17
—28 év körüli
intelli2+1 hálózati rádió eladó, fél verseny kerék- Egy pár alig használt gens leánnyal. Levelet:
pár elcserélendő. Kos- női 38-as hócipő eladó. Házasság jeligére.
suth sugárut 46, udvar- Cim a kiadóban.
Elveszett egv levéltáriul ii.
Jómenctelü
életképes ra. iratokkal, zálogréVeszek férfi
átmeneti étkezde, családi körül- dulával és egy gumitöm
dublé kabátra anyagot, ményekből kifolyólag el lő. Megtaláló jutalom
esetleg zálogjegyét ró- adó. Választ: 1500 jel- ellenében adia le a Vála. Csehó, Attila u. 8.
igével a kiadóba kérek. rosi zálogházban.

ADÁM

é t e l i i g

SZÁNTÓFÖLDELADÁS
25 és 50 hold sürgősen
eladó.
Házeladás. Belvárosban 4 szabás lakással
P 12.800. Halász-iruda,
Mérey-utca 12.
Házeladás Szent István-térnél jövedelmező
ház olcsón, kedvező fizetéssel olcsón eladó.
Halász-ingatlaniroda*
ban Mérey-utca 12.
Házeladás. Szenthí
roniság u. és Mátyás-tér
sarkén 1x2 szobás, kövesut, nagyon szép bely
sürgősen
P 7800-érL
Érd.: Halász-ingatlanirodában, Mércy u. 12.
2000 pengőtől felfelé
minden értékben és a
város minden részében
tud olcsó házakat Halász ingatlaniroda, Mérey-utca 12.
Eladó ház Nagykörúton belül, emeletes, 1x4
szobás összkomfortos,
3x1 szobás, nagy telekkel p 15.000-ért nagy telekkel P 7000-el átvehető.
Halász-ingatlaniroda.
Igen olcsó háztclek
eladó.

Halász

ingatlaniroda Mércy n,
12. sz.
Vidéki
nagyvárosban
most megnyílt
zsidó
uri és női divatáru, Cipő, kalap kereskedő
ZSIDÓ TÁRSAT
KERES
10—15 ezer
pengővet
Ajánlatok a
kiadóba:
Vidéki jeligére.
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GOMBÁTHUZAST
legújabb fazonban; le«olcsóbb árban vállalok
VADASZ GÉZÁN®
Püspökbazár.
249
DIÉTÁS EBÉDET
hozatnék
jó
polgári
konyhából. Ajánlatot ár
megjelöléssel: Diéta jel
igére a kiadóba kérek.
Elsőrendű ebédkosztot
keresek kihardásra, kéi
személyre: Libazsírral
jeligérc.
Csinos, negyven éves
úrinő gavallér úrral —
megismerkedne házasság céljából: Hasznot a
kellemessel jeligére kiadóba
Felkérem 29-én na gyúl lorr ásón leszállt aszszonyt a nála maradt
bőrtaskámat benne levő szerszámmal együtt
adja le az állomáson,
mivel szegény fodrászlány kenyérkereső eszköze.
Elismerten
elsőrendű
házi kosztra
néhány
abonenst elfogadok. —
AVintcrné,
Boldogaszszonv sugárut 13, telefon 17-07.
FATELEP

színekkel, irodával, kocsislakással, istállóval,
azonnal kiadó. Bővebbet
Dugonics utca 40,
délelőtti órákban.
Házaság céljából középkorú úriember ismeretségét keresem: Komoly jeligére.
NŐSÜLNÉNEK:
állami
tisztviselők',
jobb iparosok, vendéglősök, malomtulajdo
nosok, 20 évtől 60
évesig Bővebb felvilágosítást nyújtok minden komoly férjhezmo
nendönek
diszkréten,
Papp, Szeged, Csukautca 34.

