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vasárnap, 1940. XI. n

I legkorszerűbb gondolat
(B. G.) A liélon, a száguldó történések közben fcsák ünnepnap j u t arra, hogy elmélkedni
is tudjunk az események jelentőségén ós értelmén, — a város polgármestere kifejtette azt a
szociális programot, amit az előttünk álló hónapokban a város hatósága feladatul vállal.
Ez a program nem nagyszabású. Nem öleli
fél kivétel nélkül azokat a területeket, amelyek,
eddig hiába vártak a hatóságok szociális tevékenységére, nem foglalja magában hiánytalanul azokat a tevékenységeket som, amelyek a
vágyak ködéből, dogmatikusok
íróasztaláról,
jótékonysági egyesületek
díszközgyűléseinek
szónoklataiból egyszerre esak
közigazgatási
prógranimá lepnek elő. A szociális munkaterv
eléggé idegen még a magyar közigazatástól. A
mi közigazgatásunk szellemét nem tudtuk még
felszabadítani a középnomesség soadolkódásm'ódjának* szemléletétől, ez a szemlélet lehetett
nobilis, jóérzésű, európai hagyományú,
de
azokhoz az időkhöz van kötve, amelyekbon kiformálódott. M i nem beszélünk dzsenlH-szel.
lemről — s ha beszélnénk, nem a lenézés és
fölénycskcdcs hangján emlékeznénk meg róla,
"—, de az tagadhatatlan, hogy a magyar közigazgatás s főként a vármegyei közigazgatás
szellemét még azok az úri hagyományok telítik. melyek valóságok akk'or voltak, amikor a
nemesség kezében volt még az országigazgatás
mín'don tcrh'c, gondja és dísze.
a
f

A. Wö/.igazgatásnal cz a szelleme — sokszor
fudattaluuul is — a magyar hírtokososztályíiak kedvezett. Csak végig keli nézni péklánl
azokon a főszolgabírói ítéleteken, amelyek —
még nemrégiben is — a vadorzást büntették s
amelyek ezt a kihágást szigorúbban büntették,
mint' a közegészséget veszélyeztető legártalmasabb mulasztást, vagy 'cselekményt s nyomban
Vitathatatlanná válik ennek a megállapításnak
helyessége. Ára nagyot fordult a világ s az ú j
Világ ú j szelleme kiszellőzteti az ns,i vármegyeházakat is s „a nagy pipafüstszárnyak"-at szétzilálják a bomló szélben.
S b'a egy mondatban kellene kifejezni azt
>: korszakos változást, ami végbement a lelkekben, szándékokban cs intézményekben,
azt
mondanánk", hopp a tör vény eddig a gazdag
embereket védte s a törvény ezentúl a szegény
embereket fogja megvédeni. Mindez természetesen nem jelenti sem a gazdaságnak gyűlöletét. cz csak a szociális igazság uralmának
elérkezcsét jelenti s annak a belátásnak elmélyülését. hogy a törvény, az
államhatalom
araelló álljon, azon segítsen, aki a nagyobb rászorultság jogcímén várja a hatalom segítségét Minél nagyobb a veszély, annál közelebb
van az Jsten segítsége, — vigasztalgatta magát
eddig is a hívő lélek, ám az államhatalom nem
bízhatja tovább csak" az isteni gondviselésre
a veszélyben forgók megmentését.
r

Á lényeg nem az, hogy az inségmunka megszűnik' s helyébe a társadalom megszervezett
munkája lép, mert nem az elnevezés a lényeges, hanem az, lingy mindenki munkához juthasson s hogy a~ munkának méltó bérét megkapja mindenki. Át kell esuüuk.azon a nagy
kiegyenlítődésem aminek csak egy részletmegoldása az olyan korszakos reform is, mint a
-földbirtokok igazságosabb elosztása. Nem keresztényi az a társadalom, amelynek egyes
„tagja..1 mammutiöTedelmeket elveinek, legtöbb-
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Newyork, november 16. A Német Távirati Iroda jelenti: A hírügynökségek ideérkezett jelentése
szerint a nemet légihaderé mult éjjeli London elleni támadásai igen hevesek voltak, talán leghevesebb támadások, amelyeket az utóbbi hetekbee
London ellen végrehajtottak. A londoni negy edekből mindenhonnan a legsúlyosabb károkról érkeznek jelentések. Éjfél ntán Anglia öt) városa ellen
egyszerre zajlott le a támadás. Londont percenként repülték át a támadó hullámok. Goventryimn
még mindig nagy tüzek vannak.

után

London

ellen

—

iimonescu

hazautazott

London, november 16. A Reuter-íro«Ja jelenti
London péntek éjjeli bouibázasa sokkal súlyosabb
volt, mint eddig bármely ik. A támadás igen sok
helyen okozott tüzet cs sok csetbeji súlyos anyagi
károdat.
Borlto, november 16. A Xéinct Távirati Iroda
jelenti: A német harci és romboló repülőgépek,
valamint vadászrájok szombaton délután támadásra repültek Anglia ellen és a -h'émct .Távirati
Iroda értesülése szerint bombázták Londont, ílaslingst cs Soulhainptont.

Angol repülőtámadás Hamburg lahőncgyedel ellen
Boriin, november 16. A Német Távirati Iroda jelenti: Az elmúlt éjszaka aa ellenséges repülőgépek majdnem kizárólag Hamburg
ellen
támadtak és csakis lakóházakat, valamint korházakat találtak cl. Berlinben remélik, hogy o
békés német város ellen intézett támadást
is
megtorolják épp úgy, mint a München elleni
támadást a Coventry ipari központ elleni támadással torolták meg. Mint a Némot Táv-

irati Iroda értesül, az elmúlt éjszaka isméi
megtámadták Covéntryt, noha nem oly an m e r
tökben, mint a uovember lö-re virradó éjszaka.
Ezen kívül újból megtámadták
Londont is.
Többszázezer kilogratn bombát doblak az angol
fővárosra. Amennyire meg leheléit
állapítani,
pénteken és a szombatra virradó éjszaka két
nemet repülőgép veszeti cl és az angolok U
gépet vesztetlek.

Döntő ütközetett Görögországban
Belgrád, november 16. A Pravda jelentése szerint a görög fronton mindkét fél részéről nagyszabású előkészületek történtek. A megélénkült
légitámadások és a szünet nélküli ágyúzás, valamint más előkészületek is arra engednek következtetni, hogy a florinai szakaszon rövidesen megkezdődik a döntő ütközet.
London, november 16. .Az aDgol rádió jelentése
szerint az olasz és görög haderők között 36 óra

óta heves ütközet folyik a koricai frontszakaszoű.
Mindkét rcszröl nagy megerősítéseket vontak öszsze.
Az
olaszok
nagymennyiségű
repülőgépet is vetettek harcba. Pénteken egészen a későesti órákig tombolt a csata s szombaton hajnalban rövid éjszakai szünet után újból megkezdődött. Az ütközet most már vískiíejtödésbez közeledik.

öayda wiíáía az amerikai lapokkal
Róma, november 16. Yirginio G a y d a , a Giornal'e dJtalia szombati számában éles hangnemben utasítja vissza az Egyesült-Államok sajtójának állásfoglalását a tar autói epizóddal kapcsolatban. Cikkéhen mindenekelőtt rámutat arra.
bogy az Egyesült-Államok már rég megszűnt semleges állam lenni és el fog jönni a nap, amikor
meg fogják majd bánni. a mostani magatart.ist.

Ami az Egyesült-Államok sajtójának" magatartását illeti, az minden eddigi megnyilvánulást felülmúl. Már a G'hristian Science Monitor a görögországi olasz hadjárat teljes kudarcáról számol b®,
A bostoni lap fejtegetéseit a tények nagyon hamarosan meg fogják cáfolni. A tarantói epizóddal
kapcsolatban azonban az amerikai lapok szenzációhajhászása minden képzeletet felülmúl. A new-

je pedig hideg szobában éhségét szenved s legfőbb gondja az, hogy. beteg gyermekének hogyan szerez meleg levest és puha takarót. Az
Úristen rendelése folytán a természet terített
asztalához minden ember hivatalos, az egyik
nem dőzsölhet mértéktelen falánksággal, amíg
éhező gyerekek korgó gyomorral s elvékonyodott csontokkal viaskodnak a korán rájakszakádt élet terheivel. H a azt möudjuk, bogy keresztényeknek kell lennünk, a szívünk tisztaságával s acéllá kovácsolt akaratunk elszántságával keresztényeknek, akkor megkapjuk azt
a nagy eligazítást, amire ebben a zűrzavaros
életben szükségünk van. Mert hiába látják az
ú j kor ú j prófétái a régi római cs régi görög
erkölcsök visszatérésének idejét, az emberiség
. soha többé nem tagadhatja meg annak a szel; lemnek az uralmát és igazságát, amit számára
I a kereszténység jelentett. Nem a Krisztus előt-

ti, hanem a krisztusi világba kell visszamennünk s ba egyszer az igaz kereszténységnek
kapui elé elértünk, akkor egyszerre világosakká válnak előttünk a célok és útak.
r
A keresztény szellem a legigazibb szociális
szellemet árasztja magából. Keresztények vagyunk, tehát szociális tartalom telíti szavunkat, gondolkodásunkat és 'cselekvégünket- ff
ami eddig dilettáns kísérletezés, amatőr kedvtelés volt, azt kell
tudatosítani s központi feladatává
megtenni minden közigazgatási intézkedésnek cs gondoskodásnak. MiuéJ
több embert tud felemelni intézmény, vagy intézkedés az emberhoz méltóbb életre, annál
szociálisabb, annál keresztényibb, annál korszerűbb intézményünk cs intézkedésünk. S ©
korszerűségnek nagy versengése idején elmond
hatjuk azért: nincs
korszerűbb
korszellem,
mint a keresztény gondolat-
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Róma, november 16, A Német Távirati Ifoti a jelenti: A német es az olasz vezérkar főnökének Innsbruckban folytatott katonai rnegbeszólé-q tekintetében illetékes olasz körökben
a megbeszélések különleges fellegért való utalással a legnagyobb
tartózkodást
tanúsítják.
Kijelentik, hogy a megbeszélések jelentősége
kiviláglik magából a hivatalos
közleményből;
Mivel a tengelyhatalmak közölt minden terqn
totális együttműködés
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megvenni a II. húzásra, mcil a !eg-r
nagyobb nyeremények csali az UtoijK>
osztályban sorsbllalnak ki.
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»A magyar nemzet önmagából termelte ki,
idegen példa nélkül a szegedi eszméi"
• kormányzó ünneplése a szegedi fevezérségi tisztek enTékvacseráján

Budapest, november 16. A szegedi fővezér-;
tfégi tisztek inindcu évben vacsorára gyűlnek
össze a bajtársi szellem ápolására ós hogy hitel
Szcrencscszámok:
tegyenek a szegedi gondolat mellett. Ezévbcn
is a Gellért-szálló különtermében
rendezték
E r i l Ő
foárusitónftl
meg a szegedi tisztek vacsorájukat. Az ünnepi
f
SZEGED, SZÉCHENYI TÉR 2 a.
l J8
szónok' vitéz Lukacs Róla. a M É P országos elr
•nüke volt.
>
toi ki és washingtoni lapok óriási cimfeliratok—
Ezeréves
történelmünk nzt bizonyítja —
hjn tárgyalták az esetet. A cinick közül a követ*
mondotta
a
többi
között Lukács Béla —, hogy
kezüket kell kiemelni: New-York Times: -Az angolok inegsemmisitcttek 12 olasz hadihajót!*.®— • A- •nemzetünk mindig megérlelte az idők szavát
New-York Herald l'ribune: * Az olasz csatahajók és megvalósította azt, ami a nemzet élete és ha.
fele használhatatlanná vált*. — Baltimore Sun: ladása szempontjából szükséges volt. Minden
•Mussolini flottája béna*. — New-York World Telegramul: j Hat olasz páncélos megsemmisülte, —. változás magyar módszerrel törtérit, érintetleufil hagyva nemzeti jellegzetességünket, • sőt
Most csak annyit akarunk mondani — fejezte be
cikkéi Vlrglnio Haydn —, hogy az olaszok teli- őrinek további fennmaradását is biztosította.
geii r-í léglliatlerrje érintetlenül áll mindazokban
A világháború utáni összeomlás a nemzetek
ni alivagi ce s/rllcmi javakban, amelyekkel Né- egész sorában felvetette a felelősség .kérdését
metoir^ tg oldttláu n totális küzdelmet meg fogja
vl\ ni.
_
' ,
. .
* . és a liberális sazbadkőmöves s'ze1tembeD és a
zsidóság hatalmi túlsúlyában találták meg azt
a hibát, aiheljén keresztül nemzeti társadalom
Miőint UomháztoH
Nonasiirf
IfOnqcr.
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Belgrád, november 16. Pénteken éjjel újabb
repülőtámadás érte a délszerbiai Bitolj Mqhostir várost. Húrom, ismeretlen nemzetiségű repülőgép jeleut nteg tt város felett cs a vasútállomás környékét bombázni kezdte. Az eddigi
jelentések szeriül hat ledobott bomba csupáu
anyagi kárt okozott, a támadásnak áldozatai
ni ti Csenek. A városba u légiriadót rendeltelt el
« a jugoszláv légvédelmi tüzérség müklkfésbe
lépett, mire a repülők eltávoztak a vártig felől.
'A jugoszláv kormány a bombatámadások hírére még az elmúlt éjszaka folyamán rendkivüli miniszteriunúcsot tartott,
,
A1 „Politika" S t Naura kolostorból azt az
érlpsülést kapta, hogy hat angol, vagy görög
gép szállt el újból Jugoszlávia felett Korica,
vagy Durazzo irányában- A jugoszláv vadászgépek azonban visszafordulásra kényszerítették ök'et.
Anfonesru a
pápánál
Vatikánváros, november 16, A blcfaui irod'a
jelenti: XII• Pius pápa szombaton délben kihallgatáson fogadta AntoncscU tábornok, román állam vezetőt, Slurza hcrCog román kül;•figynibiísztert és kíséretük tagjait. A pápai fogadás után Antonescu cs Slurza kíséretével
Maglione bíboros-államtitkárt látogatta mejt,'
•(Ezután Antonescu a kzefitszéki román kövejjwégre ment, ahol Maglione bíborös-úllamlitfcár
látogatását Fogadta.

16 és olcsó is

4 Darmol hashajtó. Beváltja, amit igér.
Nmet vele kényelmetlertiég, hajlódat,
leafózé*. keseriiizü anyagok nyalésa,
Kllünd izü hashajtó a • • ! 11 i •
«4f 1« fillérírt O alt*-. gyügy*2«rÚrban Lapbalü.

Túlzsúfoltság a kolozsvári
egyetem jogikaráu
Kolozsvár, november 16. A kolozsvári Ferenc Józáéf-tűdománycgyetemro
több', mint
1600 hallgatót vettek fel. Természetesen legnagyobb a jog- és államtudományi kar hallgatóinak száma, sőt ezen a karon
túlzsúfoltság
lépett fel, amennyiben 1006 hallgató iratkozott
bc. A bölcsészkarra 224, a matematikai karra 85
hallgató jelentkezett. Az orvostudományi hatra az első félévre 142, a második, harmadik,
negyedik és ötödik félévre pedig 161 hallgató
térte felvételét,
—oO°—'

A belügyminiszter a MOVE-nsH
adományozta a nazarénusok
házát

ellenálló képességének lcgyeugülcsc
bekövetkezett. A magyar nemzet akkor is megértette
az idők szavát és önmagából termelte ki, idegen példa nélkül a szegedi eszmél, amely a liberális, zsidó szabadkőműves irányzat letörését és a nemzeti politika bevezetését jelentette
az állami és nemzeti étet egész területén.
— Megemlékezem mindenekelőtt — fejezte
be szavait — egykori fővezérünkről,
a kormányzó úr Őföméliótdgáról, akinek történelmi
nagy alakja körül kristályosodott ki mindaz,
ami Szegeden történt és ami azóta a nemzet
életében elvégeztetett. Az egész nemzet imádságos lélekkel hódol a kormányzó úr elöli, akinek zászlai Szegedről indulnak cl és a Dunántúlon át ma 21 éve jutottak cl a
fővárosba,
hogy onnan meghordozva az ezeréves ország
területein.
Lukács Déla ezután poharát a föuiéltöságú
kormányzó úr egészségére és a nemzet jobb
jövőjére enicllo.

A kormányzó felgyógyult
Budapest, november 6. A kormányzó ur öfA>
méltósága állupotáról az alábbi orvosi jelentést
adták ki:
;
•A kormányzó »r őfőméltósága meggyógyul!.
\ asárnup az ágyat elhagyhatja. További jelentésre nincs szükség. November 10., e.sle fél 5 óra. Dr.
Szüllőssy sk., m. kir, egészségügyi főtanácsos,
közkórházi főorvos.
—oO°—

II iparos Kap
munkát
a Morítur iclcp
építésénél
(A Délmagyarország munkatársától)
Beszámölt arról a Dél magyar ország, hogy az építőipari szakosztály azt kérte a polgármestertől,
hogy a Horthy-tclep építésénél a lehetőség szerint minél főbb iparosnak juttassanak munkát.
Pálfy József dr. polgármester szemhaton tárgyalta lo az ügyet a mfőnökséggel A tanácskozás során megvizsgálták
az
ajánlatokat.
Ezeknek alapján' 17 iparosnak adják ki szgk
ma szerint a Horlhy.telepi
munkálatokat.
A
munkálatok a napokban megkezóőduek annál
is inkább, mert a telep elkészülését a BiioDatérium is szorgalmazza.

Süli Györgyid.!" szám *i*n.

. kcozil megrendelésre legújabbdivut szerint
(A DcjmagyarorwMií' munkatársától) Most tartotta választmányi ülését a szegedi MOVE. A^elnökség bejelentette, Jiogy a belügyminiszter a »azarenus szektától elkobzott Zerge-ulca 11. s/ám ÉS M I N D E N M A S S Z Ű C S A R É T legkényesebb
icéiivePef iu kielégítően^— Javításokat, alakialatti házat, á benne lcví$ Ingóságokká! egjfitt 4 távr.k:tt vállal. — Szolid árak TK.rlos s/.áll ila*.
szegedi MüV15-nak adományozta. '
*
Legolcsóbb nuscicaei
Közismert a szegedi MüVE-nak" kcrcszlénV,
a
nemzeti alapokon álló Ularló, fáradhatatlan munkássága s különösen a lövészet terén országos vi- '
szoriylatban is" elismert, kitűnő . teJjepitjnénye; ép- .
K É S Z ü t TOROK, elsőrendű kivitelben sima jíefl" citrl nem érdemtelenül kapta meg áz'egye-'
tele hálószoba 8(10 I M u l , finom külföldi diófa '{tűiét az. értékes -ingatlant, A választmány.fiálájja
H M ö l p e i l Ö O . Kapható:
500 .P-től, külföldi szép diófa kombinált szoba ryilvánitasakép hódoló táviratot küldött a kormányzó, ur öföméltcságának, köszönetéi ésr ragasz300 P-től, kónvhaberendezés 1(50 Prtól.
kodását jelentené a miniszterelnöknek és a belLajos körút 83 szám-alatti
K A K U S Z I
m u a s z t a l o s •'ügyí11inisiteriieV valamint Tukats' Sántfor föifcpá'i- és-Tisza
4-etíb-és Szeder-Já-ffos MGVE oaaeáaos -elnöknek.. ._
e
!
á
rü$ifO boittábaii
. . .w
{KOSSt T l l L A J O S SLGARL'T 5'"SZ-A-teJáU .

Róma. Tioveiiíber 16. AnlonesBu
tábornok,
•rmnán államvezető," Sturza herceg kül ugyanwiszter és kísérete szombaton este fél 7 órakor
' elutazott Itóm&ból.
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boát, bundát, kabátot
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»Meg Ken tanulni Erdélytől,
hogyan csinált ott
Bethlen Gábor politiká'«
Szűü® Géia u

oszi amaicipohnapti uaiaszifiKtian

erdélyi siellentrfil

,
Budapest, november 16. Szálló Géza felsőházi tag a Törzsökös Magyarok novembsrhavl
társasvacsoráján nagy beszédet
mondott az
'erdélyi szellemről.
— 'A'z erdélyi szellemnek' —' úgymönd 1—
semmi köze sioes a felvidéki
szeliembez,
amelyben sok volt a vidékiesség és kevés a felelősség. Meg kell tanulói Erdélytől, hogyan
Csinált ott Bethlen Gábor politikát Ma erdélyiek" vezetik az ország sorsát: Teleki és Csáky
s nagyon Helyesen és jól vezetik.
Majd Teleki P á l gróf miniszterelnök üJsefekvő jellemét méltatta és fejtegette, hogy a
miniszterelnöknél nem arra való a szó, hogy
elrejtse a gondolatöt
— Magyarországon sokan vaunak', akiknél
afeért van a szó, hogy a goudolatnélküliséjtet
elrejtse, — folytatta Szüliö Géza, majd befejezőül óhaját, fejezte ki: Isten áda. hogy Magyarországot az erdélyi szellem által vezérel tetten
megtartsuk függetlennek, önállónak, erősnek
és magyarnak'.
Sziillő Géza hatalmas tetszést aratott HeIzéde után Szabó Gusztáv műegyetemi tanár,
Huszár Elemér volt képviselő, Vásáry István
a független kisgazdapárt képviselője mondottak beszédet, majd Szeder Ferenc szociáldemokrata képviselő hangoztatta, bogy a szociáldemokrata munkásság összeforrott része a mafyarságuak és hogy ennek a munkásságnak n
nemzeti állam fenntartása és továbbépítése Im"ül még nagy feladata vau.

Meleg bélelt cipók H A - H A
Szép házlcipők

(A Déímagyarország
munkatársától)
Tukats Sándor dr. főispán ós Pálfy József dr
polgármester hétfőn Budapestre utaznak, hogy
résztvegyémk azon a nagyszabású értekezleten,
amelyet a minisztériumban az általános szóciális problémák megvitatása céljából
hívtak
össze. Az értekezleten__ megjelennek a megy ék
és yárosok főispánjai/ alispánjai, polgármesterei és szociális vezetői. A közélelmezés kérdései, a munkaalkalmak teremtése s általában
a munkáltatás rendszerének és szervezetének
megteremtése szerepel az "értekezlet tárgysorozatán. A kidolgozandó program összefügg az
országos nép- és családvédelem. munkarendjével, attól azonban mégis független, mert a népes családvédelmi alapon kívül 40 millió pengős

Elsőrendű
kárpifos

ajándékot

M

nagy választékban talál

faan
LAJOS-KÖRUT
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A szegedi Hadastyán Egyesület
a felelőtlen felforgatók ellen
(A Déímagyarország munkatársától)
A Szegedi Első Hadastyán Önsegélyző Egylet most
tartotta nagy érdeklődés mellett választmányi
ülését az egyesület székházában. Az ülés S'őreghy Mátyás dr. eluök előadásában foglalkozott a felelőtlen felforgatók mérgező működésével és egyhangúlag a választmány felháborodásának adóit kifejezést a rendbontók működésével szemben. Egyidejűleg az egyesület választmánya nagy lelkesedéssel ünnepelte Magyarország országgyarapító kormányzóját, y.alamiut kifejezte a választmányi ülés, hogy a
nemzetről!tó felforgatók letörésére a kormányzat mellett áll. Ezen az ülésen búcsúzott el a
Hadastyán Egyesülettől P. Szabó Gábor minorita lelkész, akit Miskolcra helyeztek át, helyettes reudházfőnöknek, majd a választmány
köszöntötte az egyesület ú j lelkészét, P. Kontoly Barnát.
I v A r o s i
Vasárnaptól

keddig

H

o

Magyar

13

SZmM

munkák

készítése

é s javítása

szociális alapot állítottak be az állami költségvetésbe ennek a közélelmezési és munkáltatást kérdések megoldásúnak 'céljaira. Az értekezleten főleg azoknak ügyét vizsgálják meg,
akik a nyár és az ősz folyamáu katonai szolgálatuk miatt nem tudtak keresethez jutni,
Ezeknek olyan munkaalkalmat
kíván teremteni! a városokkal karöltve az állam, hogy keresetük pótolni tudja az eljnaradt kenyérkeresetet. A nagyszabású szociális értekezletet
szombaton délelőtt. készítették elő szegedi viszonylatban. Tukats Sándor dr. főispán elnökletével tanácskozást tartottak a városházán. Az
értekezleten megvitatták a miniszériiimi tanácskozás tárgysorozatát. A budapesti tárgyalások valószínűleg több napot vesznek igéuybe.

Szedrei

néjkész
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párnázott

bútorok raktáron

Szent Mihály u. 1
Fodor u. sarok
Telefon-. 15—56

Plcgszólalt cs vallolt a korházi aggon
a családirto Bera Hibáig

hasznos

TISZA

UTCA

Tukats főispán ás Pálfy polgármester
a minisztériumban tartandó szociális értekezleten

Erzsébetnek

az

K E L E M E N

nál

t
íilin!

n GORODI FOGOLY

A hadifogoly magyar főhadnagy és aa orósz
bárónő szerelmének történnie.
G caudiózus
filmalkotás.
A
f ő s z e r e p e k b e n :

Síerján fva, fljtav. Felhő, Felhcs, slh. és s
tóduiabb
u r a
H I S A D Á
Előadások 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órator

e l r a b o l t 500 p c n g ö C r f ölték m e g szüleiket és
\ W W és b u g á t B e r a l e n ö , apiat Bera flibaiu

testvérüket
—
lőtte
agyon

(A Délmagyarország
munkatársától)
November 6-áa. szerdán délután fedezték fel a
Bera-fele hármas r'ablógyilkosságot Újszegeden a Hargita-utca 28. szám alatti házban, ahol
az ágyakban beágyazva . találtak rá Bera Mihály virágkertész, Bera Mihályné ós Bera Mária holttestére. A rendőrség a hármas rablógyilkosság felfedezése után bravúros nyomozással másnap megtalálta a gyilkosok: Bera
Mihály és Bera Jenő' búvóhelyét
A Gyulapüspök-telep
mellett egy
kukoricatáblában
meghúzódott gyilkosok revolvertüzzel fogadták
a közeledő detektíveket és rendőröket. A rendőrség és a gyilkosok között közel ötórás tűzharc fejlődött ki. A gyilkosokra a harc mindjobban kilátástalanná vált a mint ismeretes,
a fivérek öngyilkosságot .kíséreltek meg. Bera
Jenő meghalt, míg Bera Mihályt életveszélyes
állapotban szállították a knzkórházba.

bénult és elvesztette beszélőképessegét. Az elmult hét utolsó napjaiban Bera Mihály fejsérülése annyira javult, hogy karjait már mozgatni tudta, egy nappal ezelőtt beszélőképes
segél is visszanyerte.
Amint ismeretes, a gyilkos' beszállítása óta
rendőri őrizet alatt áll; betegágya mellett éjjel-uappal rendőr tartózkodik, naponta felkoresik azonban a betektívek is, különösen azóta,
amióta ismét beszél.
Bera Mihály ellenségesen fogadta a dcickliveket, feltett kérdéseikre minden választ megtagad. A gyilkos csupán kezelőorvosával „ált
szóbet'. Orvosának elmondotta, hogy
szüleiket és testvérüket 800 pengőért
ölték meg.
— Anyám nemrégiben 1000 pengőt örökölt,
— mesélte a gyilkos kezelőorvosának. —
pénzből 200 pengőt elköltöttek, a S00 pengőre
azonban
nekünk volt szükségünk. Négy héttel
Az életben maradt csahidirtó állapota a kórházba való beszállítás óta állandóan javul. Az ezelőtt
Jenövei elhatároztuk, hogy Kiirtjuk *
orvosok az első napokban műtétet akartak a
családot cs betyárdetre adjuk magon
gyilkoson végrehajtani, lipgy a koponyájában
kat.
lévő golyót eltávolítják, tekintve azonban,.bögy
'Anyámat cs testvéremet Jenő ölte meg, nvtó
egy esetleges agyműtét halálos lehelelt volna,
ón az apámmal •végeztem- Mind a
hátmai
az orvosok elallottak az operációtól. A gyilkos
agyonlőttük . . .
sérülése következtében aa első nn-pokbnn megA bestiális családirtó vallomása szeriní ö

korzóban
Ma a színes amerikai páratlan világíflinl

Hollywoodi varázs
AL1CE FAYB elkápráztat szépségével
RLSTER K EATON, BTEN TÜRPIN
ós CEESTER COJTELIN Bjedütésig nevettetnek

•

Három név!

KARADY KATALIN
PÁGER ANTAL
a

h a z a i m

lélek

d leghatalmasabb magyar filmsiker
a 'Halálos tavasz* óta!
Csak 16 éven felülieknek!
Kisérőmüsor: ELSÖHETES LFA-U1RADÖ
Ma 3, 5, 7, 9, hclfőn 5, 7, 9 órakor.

SZÉCHENYI MOZI

K A K U S Z I ISTVÁN
mindennemű kárpitosmunkát vállal ARADI-UTCA 5.
követte el az 'Aigncr-telcpi
rablógyilkossági
kísérletet is. A m i k o r az orvos azt a kérdést
tette fel, högy a 800 pengőt h o v a költötték,
Bera M i h á l y a következő választ adta?
— 'A pénz még ma is meg van. "Elástuk . . .
A gyilkos egyébkent állandóan érdeklődik

KÁRPITOS

(Délniagyarorezággalszemben) P á r n á z o t t b ú t o r o k á l l a n d ó a n r a k t á r o n !

öccsének állapota i r á n t is. Bera Mihály
még
nem tudja, hogy öccse halott s a nyomozás érdeltében egyelőre nem f» árulják cl neki.
H a a esaládirtő állapotában
rosszabbodás

nem áll be, ngy ezen a héten már) valószínűleg
a rendőrség cs a vizsgálóbíró is kihallgatja.

Megérkeztek az elegáns téli kolapok
a

dame

k k h a l a
m

»

s z a , o n f t a

K á r á s z

Iflu&solihi

utca

U

14 s z.

Hittem

o

juhász margit

M m

Tekintíe meg kirakatomat!
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d f a f ó o i k ,

T-ccuita ntcfyniobadi. *.
Hlcqidettt a Uacáctonyi játékuásác vdáija:
az. CftíUtH^as. katona —Séta a fátékfottok kacáwonyi újdonságai között
(A Délmagyarország munkatársától) Nagy csoportosulás közepébe kerültem fényes délben, az
egyik főutcában. Izgatott hangok
magyarázták
körülöttem:
— Nézd, az olaszok támadnak! Hajrá, előre
katonák!
— Ott jön egy bombavetőgép! Junkers-tipusu,
ngy-e Anyu?
Felhevült gyermekhangok dicsérték a haditechnika legújabb /vívmányait* a frissen átrendezett, karácsonyi kirakat előtt, ahol gépfegyvertűzben, golyószórók, tankok és ágyuk ásitó torka
előtt meneteltek az ólomkatonák . . . És fent, a
lálbatür magasságában, a felső polc szegélye
mellett három bombavető repülőgép ezüstös, karcsú teste lebegett. A gyerekcsoport — lehettek
vagy hcten-nyolcan, fiuk és kisleányok vegyesen
látható és hallható elragadtatással szemlélte
a karácsonyi újdonságokat . . .
Alig hal hot választ el bennünket a gyermekleltek legszebb ünnepétől, a karácsonytól. A játéküzletekbe megérkeztek már a karácsouyi ajándékok, ezerféle játékujdonság, minden, ami a
gyermekek lelkének szép és kedves. Körülnéztem
léhány játékkereskedésben és megkíséreltem beletekinteni a gyermeklélek rejtelmeibe, hogy milyen játékot kedvelnek ma leginkább a gyermekek. Tapasztalataimról az alábbiakban számolhatok bc:

faty-jdenitU a tna^ac ólomkatonák
A mai gyermek' egyre jobban hajlik az idők
Jlvalos /játékszere*, a haditechnika készítményei
felé. Egyre kevesebb füszeresbollot, konybát, baromfiudvart és építőkockát adnak cl a játékkereskedők s egyre több /bombavető* repülőgépet,
tankot, légelhárító ágvut, áramvonalas luxusgép-

Párisi Nagy Áruház Rl.
Szeyed (Csekonics és Kfss-ufca sarokl
NÉVNAPI

AJÁNDÉKTÁRGYAK

-.12
(Jvcg virágváza
Opál virágváza
.
--.98
AUbastrit szobor
• —.08. —58. —38, --.98
Burgonyaprés
Fayence vizes kaneeö
F 1.08
1.18
Fayonoe fonott tál
Fayemce fali sótartó
P 1.18
Vásárhelyi dísztől
—<8, P 1 . 1 8
Vásárhelyi váza
—-98, V 1.28
Talpas nubatz
1 1.18
Gipsz azobor
— s K 1.43
Vásárhelyi kulacs
—98. P 1.98
Félfebér üveg kompólos készlet
P 2.08
Üveg kompólos. vagy tésztás készlet V 2.48
Szines likőr készlet
P 2.83
Szines kompólos, vagv t-V/.tá* kcszlel
üvegből
'
? 2.98
Mák daráid
V 8.18
Dió daráló
*
<3 3.48
Ő..48
Kávé daráló festeti
Vasaló 2-es
P 4.88

kocsit és tengeralattjárót. A modern harcászati
iparnak talán nincs is olyan produktuma, ami
ne büszkélkedne a játékboltok kirakatában, vagy
no húzódna meg a polcokon az alvóbabák, épilökockák, barnamedvék és liosszunyaku
zsiráfok
társaságában . . ,
— Karácsonyi újdonság? íme, itt az ejtőernyős katona! — mosolyog a játékbolt tulajdonosnője s a mennyezetről csüngő D.\ 11. jelzésű parányi gépmadarat lejjebb engedi. A gépmadár
csakhamar — rugós szerkezet segítségével —
szálldosni kezd függő helyzetében, majd kiugrik
belőle egy apró kis figura s halvány
selyem
/ejtőernyő* terül Szét a levegőben. A szürke kis
papirinasé-t'igura baj nélkül, hogy ne mondjam: vitézül ér le a földre . . .
Légi-tehcrszállitó repülőgép, ejtőernyős kato*.

i m í u a ú U
óriási választékban
^

(tuéecfylámá*

_

y

b & c ú m i á l

na, légelhárító ütegek, telefonos birosztag, relleklorszcrkczel: mi kell,még? Háború a földön, vízen, levegőben . , . Nciucsak
a
fiúgyermekek,
de a leánykák is niegkülömbüztclclt érdeklődést
szentelnek a hadijátékoknak.
Mibe kerül egy hadsereg? — kérdezzük a
szelidmosolyu boltosnőt, minthacsak egy háborúba készülő játékország pénzügyminisztere és badügyiminsztere beszélgetne . . .
— Ma niár nem is olyan sokba. Aránylag olcsó a katona. Megérkeztek az első magyar játékkatonák, bizonyosra vehető, hogy nagy népszci iiségre számithatnak.
Megtudjuk, bogy a külföldi játékkatonák kőzött a legegyszerűbb gyalogos is 50—60 fillérbe
kerül darabonként. A magyar játékkatona sokkai
olcsóbb: 26 fillérbe kerül darabja és mennyivel
inkább szivéhez nő majd a gyermekeknek, mint a
külföldi oloinkatona. A boltasztalon csakhamar
felvonult előttünk a legmodernebb
játekhadsereg. Láttunk francia gránátost és spanyol lovastisztet, angol tengerészt és királyi testőrt. És láttunk pufók arcú, nagybajuszu magyar őrmestert,
csinos repülőtisztet és sok-sok kedves Horthybükát . 4 . Tiz pengőből már egész csinos hadsereget állithat ki az ember, persze az /ellenség*
többe kerül, mert a külföldi
ólomkatona
drágább.

J-ianto, ULttev ét Hiuosotint *»
a
A spaojol 'j.oaikatoi'u-dobozból előkerül
—
F r a n j r o tábornok. Alakja, arca kitűnő, azűennl
ra lehet ismerni.
— Let év előtt me'g kelendő tolt — mondja
a boltosuő — ma Hitler és Mussolini sokkal nép-

1u

szerűbb. Bizonyíték rá az ie, hogy nem g) özűin
őket utánahozafni, most sincs belőlük egy darabunk se!
—.. A legnépszerűbb természetesen a mi kormányzó urunk — foly tatja a bollosnő és felragyog,
a szeme. — A gyermekek mind őt követelik a
hadsereg élére, persze nem tudunk annyit hozatni, amennyi elkelne, hiszen — külföldi ólomkatonákkal kapjuk, a belföldi csomagban még nem
Lozták . . .
A gumiáruk közölt találkoztunk tengeralatljá*
róva!, torpedózuzóval és egyéb vizialkaluialosSágokkal. Egy kisfiú megkérdezi:
— Ez átjut a
La Manche-csatornán?
— 9
nem nyugszik meg addig, amig édesanyja nem
bizonygatja, bogy a z Óperenciás tengeren túlra
is cl lm jók ázhat a gumi-motorossal . . .
llugy mi mindent tudnak ma már a ÜJTikok! — magyarázza az clárusitó. — üröm ballgatni őket, hogy milyen okosak, mennyire ismerik az eseményeket! Tessék elképzelni, ma mar
uéger katonákat ie kérnek, akik az afrikai hadsziutércn csatázzanak . . . Igy mondják: hadszíntér és bukóbombázó. Ez a mai gyerek kérem . . ,

BotUUimd a kacácson^a

alá!

összerakható
szobabútorok, hófehér, paráryi fürdőszobák, mozgó állatkert, szétszedhető és
öszerakhaló fa-állatkák, kerekeken
járó kacsa,
ezek még a karácsonyi újdonságok, amelyeket
191b közelgő karácsonyán a Jézuska tesz Iq majd
a karácsonyfák alá. Dc azért ott bóbiskolnak a
polcokon az aranyhajú alvóbabák, a selyemszőrü kis kutyák, macskák, bolyhos mackó-bácsik^
kétpupu tevék és egyéb kedvencei a gyermekvilágnak.
Igen kevés magyar babát látni, pedig nem.
volna szabad' elhanyagolni a magyar mesevilág
alakjainak, a népi művészeteknek a gyermekiélekre oly kívánatos hatását. A virágos népviseletbe öltöztetett szépséges tápéi baba, János vitéz
cs az ő édes lluskája olt búslakodnak a legeldugottabb polcokon. Az elárusítók szerint a gyermekek csuk a könnyen öltöztethető és vetkőztethető
karakterbabákat keresik. Nevelési hiba cz, amin
sürgősen változtatni kell, mert a gyermeklélek
fejlődésére egyáltalán nem közömbös, hogy .idegen népek gondolkodásmódját, messzi országokból behozott játékokon keresztül megismert művészeteket kedvel-c meg, vagy pedig olyan játékokkal játszik, amelyeket a magyar nép eleven
fantaziája, mókás kedve formált derűssé, mint
maga a néplélek . s . Éppen ezért egyetlen magyar házból se hiányozzék a karácsonyfa alól a
Betlehem. A karácsony hangulatát a legmcgkapóbban a gyermek clc varázsolja egy magyar
Betlehem. Magyar juhászok hódolhatnak az istent
Kisded jászola előtt s magyarruhás
angyalok
zenghetnek hozsannát a magasságból.
A Betlehem azonkívül a karácsony igazi szimbólumát
ébren tartja a lelkekben. Ezt a gondolatot igc,<*
szépen propagálja az Emericana is, amely Magyar Betlchemesek cimcn összegyűjtötte a betlc-1
lícmcs gondolat barátait.
Már évek éta, minden karácsonykor felvetettem a magyar Betlehem gondolalát s szívcsen'
csatlakozom most az Enierieaaa betlehemes propagandája mellé, hiszen népünk lpgpoctikusabb
játékai, népköltészetünk legbájosabb hajlásai
a
betlehem járáshoz fűződnek. A magyar Betlehem
a karácsonyi lángok fényében a keresztény tudatossággal együtt ébren f a r i j a a nemzeti érzést is s belesugározza a kereszténység legmagasztosabb ünnepén a magvar néplélek kincseit
mindnyájunk szivébe . . .
C'sánv 5 Piroska

BEKÜLDŐIT HÍREK
Katalin-bál a n é r t v á r o / i népházban. A mórt*
városi legényegyesület '23-án. szombaton este fel
9 órai kezdettel nagyszabású Katalin halat rendez,
A jegyek elővételi árusítása megkezdődött. Belépőjegy 80 fillér, elővételben 70 fillér. Kitűnő modem tánczene. Xútúra 1 órakor.
Orvosi szakelőadások. Az Lg) elein BaráUi
Egyesületének
orvos-természettudomany i
szakosztálya előadássorozatot rendez a börgyégy sszaü klinika tantermében. November 20-aa, december 4-é-o és 18-án lesznek eiőadusok délután léi 6
órai kezdettel. Az előadások tárgysorozatán különféle orvosi kérdések
kerülnek
megvitatásra1
szakelőadás keretéh«"»-

Yicsay Emil és Szabó Béla
városi tb. tanácsnokokat
Désre helyezte át a belügyminiszter
H i v a s s Zoltán dr. aljegyző lesz a népjóléti
ügyosztály vezetője ? — Jhhelyezések Szeged*
röl az erdélyi városodba
(A Délmagyar ország munkatársától)
Erdély felszabadulásával kapcsolatban a belügyminiszter a mag) ar r árosokból számos tisztviselőt helyez át az erdélyi városokba, mert
ezeken a helyeken magyar, tisztviselőkben
uagy hiány mutatkozik. Az áthelyezés számos
városi tisztviselőt érint Szegeden is. M á r tavaly a Felvidékre is több tisztviselőt helyeztek
it az alföldi városokból- Ekkor történt, hogy
Szegedről, a város egyik legképzettebb hivatalnokát: Hammer Fidél dr. tb. tanácsnokot
.Munkács város főjegyzőjévé nevezte ki a belügy mini sz le r. Értesülésünk szerint Erdélybe
több v úrosi tisztviselőt neveznek ki Szegedről.
Á hivatalos lap legközelebbi számában közli
azoknak a névsorát, aki kot a belügyminiszter,
az .egyes városokból Erdélybe nevezett
ki.
Amint értesülüuk, a kinevezettek között lesz
Vicsay Emil dr- tb. tanácsnok, a népjóléti
ügyosztály vezetője is, valamiut Szabó Béla
dr. tanácsnok, községi bíró. Vicsay és Szabó
tanácsnokokat Désre névesték ki tanácsnokoknak. U j beosztásukat november 20-ig el kellene foglal uiok. Több városi tisztviselőnek Erdélybe való kinevezése várható még ezenkívül,
mert a felszabadulás után számosan kérték
Szegedről is, bogy Erdélybe helyezzék át őket
Beszélnek" arról is városházi körökben, hogy
Széli Béla dr. tb. tanácsnokot, aki ezidöszerint
a városi kihágási bíróságot vezeti, kir. ügyésznek fogják kinevezni. I g y rövid időn belül a
.város több szorgalmas és nagy képzettségű
tisztviselője távozik el Szegedről.
!A fontos munkakört betöltő városi tisztviselők áthelyezése komoly problémát vet fel a
ioronyalatt. Elsősorban is gondoskodni kell a
íiagyforgulmú népjóléti
ügyosztály vezető
tisztségének betöltéséről. Vicsay E m i l tanucs5aBk közel tíz cv óta működik már a népjóléti
.ügyosztályban, amelyuek két esztendeje a vefcetője. Hivatalát a legnagyobb körültekintésBei és uagy megelégedésre látta el, úgy, hogy
nehéz lesz helyetteséről gondoskodni.
Pálfy
József űr. polgármesternek az a terve, hogy
ír népjóléti hivatal vezetésével Havass K á l m á n
Hr. aljegyzőt, Tóth Béla dr. helyettes polgártaester titkárát bízza meg. Havass Zoltán, aki
& fiatalabb városi tisztviselőgárda egyik leg(rokonszeuvesebb tagja, mindenképpen alkalmas losz a népjóléti ügyosztály vezetésének ellátására- tíokat veszít a város Szabó Béla községi bíró elhelyezésével is és nehéz lesz
az
utódját kijelölni a nugyszakértelmet igénylő
községi bír'''"""-'—

Varga Dezső Vasáruháza
az A l f ö l d látványossága.
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II Készülékek részletfizetésre és kaphatók

Deutsch

Albert

r

kf». rádió és villamossági vá'lala?áná\ Kárász-ufca 7. Telefon: 18—71.
Szenzációs
í ö Keretes r o o m

műszaki cégnél (a melegkutnál) kaphatók 12 havi részlet-

re is. Teüínise meg HiraKaiomai

Díjtalanul bemutatja régi rádióját becserélt

KELEMEN MÁRTON
Kelemeii-u. U .

Kedvező részletfizetés.

A készülékek kaphatók:

R A T S W B J j ^ H
E V M a L
^

A
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Villamossági és Csillárgyár

A L f m J F m m

egyedárus f á s á n á l
K á r á s z - u . 11. T e \ 3 3 - 7 6 ,

DOman miniszter előíí fekszik
Schncitfcr János móravárosi fanífó m m
(A Délmagyarország
munkatársától)
Boszámolt a Délmagyarország
azokról a panaszokról, amelyek Schneider. János móravárosi
tanító nevelési módszerével és magatartásával
állnak kapcsolatban. Közöltük a szülők panaszait, araolyek szerint Schneider János tanító
olyan durván bánik az iskola 'növendékeivel,
hogy a gyermekek közül igen sokat más isko.
lába írattak be a szülök. A cikkek megjelenése
óta naponta érkeznek .köszönő és adatszolgáltató levelek szerkesztőségünkbe.-Ezeknek közlésétől egyelőre eltekintünk, mert 'értesülésünk
szerint a Schneider-ügy Hóman Bálint kultuszminiszter elé került. Vitéz Tóth Béla dr,
tiszti főorvös az egész Schueider-komplerumot
rnegküldötte H ó ntán miniszternek karom váró
si hatósági orvos látleletével együtt. A ható
sági orvosolt látleletéi a. tanító által megvert

gyermekek sérüléseiről tartalmaznak
orvosi
szakvéleményt és leírást. Tekintette! arra, bogy
az ügy hivatalos és illetékes fórum elé került,
mindaddig, amíg megfelelő intézkedések napvilágot nem látnak'az ügyben, az újabb adatokat nem kívánjak
nyilvánosságra
hozni.
Amennyiben azonban a szükséges vizsgálat,
vagy eljárás nem hozná meg a kívánt eredményt: a hozzánk eljuttatott újabb adatokat i»
az illetékes fórum elé juttatjuk.
''iv-fp 5IÍK-'ytíii:

Kristóf László
L-gJÜU

pamlzoff hufór. ©Kimre, ftktmíe:, sft.,'
elsőrendű kiv.telben készti'.
| a v i t á 8, a l a k í t á s felelősség mellett.

I Gyermekkocsi, v a s b u t o r ^ r ^ i r " :
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^P, ®" 'Kalla-gyermek-, sport-és babakocsik nagy választékban. |

syermekkoarflizeméliez, Kálvária u . 44. Városi bizományi
lerakat gróf Apponyi Albert-utca 15. K r i a I é t-kárpitosmá.

A kémfilm, a templom, meg egy
mesekönyv.. *
Irta: Babay József
Ha azt akarom, hogy a »riportom* vasárnap
reggel megjelenjen, akkor már pénteken »száltitánom* kell a szerkesztőségbe. Szeretem a riportot. Rokona a novellának. Hányszor voltam ugy,
üiogjy; riporlíutás közben rádöbbentem: ember, hir
szen ez novella!
DQ inost riportot akarok irni. Kézzel. Töltőtollal. Itthon. A nagyszoba meleg. Csütörtök délután van. Odakünn esik az cső. Esetlenek az emJ©ick az esernyő afatt, lics-pocs a világ, a kaJucsnit nem szeretem, mit bolyongjak
utcárólutcára, itthon maradok. Témám van. A szomszéd
lakás babonás úrnője ma délben megverte a kutyáját. Miért? A kutya ugatott harangszó alatt...
A szomszéd lakás úrnője, vidékről idetörődött
úrhölgy, mondotta már nekem: ha a kutya harangszó alatt ugat, elriad a délutáni álma. Érdekes?
Érdekes. Az nicg még érdekesebb, hogy
*
Vali-szomszéd szeret átjárni hozzám. Én sohse
bántom. Nem vagyok babonás, miattam ugathat,
de pirosan cl bennem a vidéki közmondás enillkc: ne üss idegen kutyát, mert a gazdája viszszaadja... Szop mondás. Annyit jelent: nc bánstd
a másét.
Leülök', megírom a szomszéd pulit. Ellestem
tbár titkait. Beszédét. Másképp ugat, ha urnfljfe,
vagy a postás, vagy a házmester, vagy a vici,
ragy a fütö, vagy vendég — s másképp, ha én
közeledek a lift felöl. Úrnője azt mondta: nagyszerű megfigyelő vagyok. Éu azt válaszolom: pulija kutyazseni. És ebben maradunk.
Szóval erről a kutyáról irok riportot. A 'publikum* szereti a kutyát. Én is kutyasorson éltem ál pár esztendőt, sajnos, gyermektelen házaspárnál . . .
Leülök. Fél öt. A napokban fellelkesültem egy
feklámiuonduton: a fénv nem fényűzés.
Vettem
úgynevezett »duplaspirállc. Kigyújtom. íróasztalomon enyhe-Kékes fény ömlik s/.cjjcl. Nyugodt a
tekintet. Töltőtollani alatt valami halklila
árnyék járja a bctütáncot, inert már irok. A papir
közepén, fenn, gondosan, okosan, előkelően, zárt
Detücgységbc feketedik a cim:
• PULI-VIZIT...*
J ó cim.
És szaladnak a belük. Uramisten, dc jó. írni.
írni. írni. Pontosan tudom, észlelem, hogy figyelem magam. A puliról irok — most vettem vonalakba ezt a mondatol: »Ugy néz rám négylábú
kis szomszédom, mintha kérdezné, hát kendnek
hogy mén? kicsiny két iocaka reszeli a torkát a
íenye sok fást. Köhécsöl kend, uiit szipákol anyuyit?* (Mert cn a pulit parasztnak vélem, inslaliom, ba perzsaszőnyegen tölti kutyalétét, akkor
is. Minthogy pórnép ö a nemzetségek között, cicitől fogva.)
— Halld?
Fel kell vennem a telefont, csenget irgalmatlanul.
— Nem mehetek, drága, dolgozom.
Riportot
írok. Ne-enu Ugy. A mozi holnap is játszik. Megharagszik? No no! Azért haragszol, mert dolgozom? Érted dolgozom? Kémfilm? Nem érdekel.
bevallom.

Miről

irok?

Egy

puliról.

Perceken át nevet a telefonba. Puliról — ka•Cagja — pu-pu-pu-puiiról! Ugyan, gyere! ötkor
Ikezdödtk, hétro vége. A dóni kozákok is énckeltoek. No g>ere...
Olyan édes a hangja — m á r nem figyelem
magáin, hogy is mondja csak: becsukom a tollal,
bolond dolog, aliogv sietek, persze, háromnegyed
öt. Esik az eső. Géppuskáznak az esőcseppek az
esőornyőm setvemkupoláján. Felugróm az autóbuszra. H m ! Puli . . . No, nem baj. Mozi után
azonnal hazarohanok és irok. Hopp! Ezt fel kell
jegyezni, mrrt elfelejtem. Eszembe jutott egy kis
nóta a puliról. Veszekedett dolog autóbuszon irni.
Hogy is cseng a kicsi nóta? Igy-c?
Néked sdolt az Úristen,
fve nékem még subám sincsen.
Jaz le bundád szépén ragyog,
Ladd. én árvább kutya vagyok.
*

,
'Al átnézek rá egy pillanatra, édes
•élélem. A profitba belemélyül irtózum

profilján
Lélek,e-

tet se hallom. Ujjai a keiemfejéu pihennek, ujjai
megremegnek időnként.
Fenn ülünk az erkélyen. Magasan a fejünk felett ömlenek a kékes-lila sugarak, amelyek a vászonra, illetve a falra szórják a köpet.
Sokan vagyunk a moziban, meleg van. Gőzfűtés és tengernyi lehellet melegítik a levegőt.
Fojt a levegő. Vagy más fojtogat? Valami egészen bclöi fojtogat. Meg kivül is. őrülten kering
a hangáradat a kupolás terembCD. öríilteo. Őrjöngve.
A kcmfilm pereg.
Rettenetes.
— Höhö! — mondja valaki m e l l e t t e m ,
azaz
kiáltja. Artikulátlan kiáltás. Ez az ember katona volt.
Átpillantok. Bajuszos profil. Balkeze az én
székem támláján. Készakarva ráteszem közére a
kezem. Reszket * keze.
— Fardon! — mondom.
Elkapja a kezét
A levegőbe belebömböl a hangszóró.
Elől, végtelen magasságban a tenger abrosza
felett a spion repül. A spion. Ellopta az uj tipusu bombaretöt. Menekül. Három raj üldözi. Tehát kilenc duplafedelü gép. Felhő. Viaszszínű comolygás. őrjöngnek a propellerek. Most kibukik
a lopott bombavető; az egyik raj észreveszi.
Ratatata tatatata tatatata tata.... Kilenc gép. Tizennyolc gépfegyver. A felhők ronggyá szakadnak.
Rcszakad ebben a pillanatban a mozikupola is.
Esküszöm, beszakad. Meg kell veszni, esküszöm,
beszakad. Meg kell veszni. A ménkű üsse meg.
Hafkitsák lc azt a hangszórót. Ki tudja azt' elviselni!
Más
Azaz a kilenc gép odafenn bug. A propellerek
vad zenéje rázza a dobhártyát s most az olajsima vízen sikoltanak a fehér csikók, hat naszádot mutat a kép, percenként ötven villogás, bömbölnek az ágyuk.
Gsijusijj-sivijj — süvíti a menekülő bombavető, zuhan lc.
A nézőtéren halkan felsikolt valaki.
— No-no á fenét! — mondja bajuszos szomszédom — dugóhuzó cz . . .
A spion megint a csillagok körül száguld,
csupa vér az arca. Pompás szinész. Lecsuklik a
feje, a gép srárnya billen. Gépfegyver. B ö m i n . . .
bumm . . . Damru . . , cz a »banim* egészen mély.
A bajóágyií hangja. Micsoda kis torok, micsoda
iszonyatos kigyónyak cs milyen mély hörgés.
Dörög. Kattog Robog. -Süvít. CxölL Sikolt.
(A hangszóró.)
A spion ordit. Zuhan.
Hideg futkároz a hátamon
Csattan a viz.
Toronymagas tölcsér.
Halott a spion s halott az ellopott bombavei.5.
Most uj képek kergetik egymást. Rádióállomások veszik, adják nekik, kergetik, vijjogják a
jelentést. Katonák. Komorak. Fenségesek.
Most ujabb képek rohannak.
Gyönyörű fiatal erdő. Fenyőerdő. Tobozos.
Magasfüves. Nap ragyog ho a fák közé, valóságos aranynapkevék. Szép. Madarak. Az egyik fa
felszurja ágait az egek fele. Királyi!
Királyi?
Meg kel! őrülni. Ugy roppan össze, akár valami korhadt ágacska. Ledől, lefekszik, ordított
szegény az iszonyattót, azt ordította: nc bánts te
pokoli, undorító, borzalmas szörnyeteg, élni akarok! Hm. Hát hiába ordított.
Száznegyven óriástank gázolt keresztül az erdőn. Fü nem maradt, fa nem maradt. Csonkok és
j feltépett, meztelen föld maradt. Száz vashernyó,
hasukban szép, fiatat, erős német
katonákkai,
száz, imodern technikai csoda* gázolta le az erdőt. Szép erdőt. Fiatalt. Eröteljesct. Ártatlan erdőt. Gyönyörűt!
Sípjel.
Megállnak a csavaros, láncos szörnyetegek'.
Úristen, hogy szakadt belőlük a golyó. Két hevedemvi tíz más«vdperc alatt.
A spion ellopta a tankok tervrajzát is, de a
spior. á t l u g g a l t koponyával most telik meg a teaser

v i/ctől.

'•.'•'" •%. .

• •

Vér, folyó, tank, halál, száguldás, ktai , f
k é m . . . k é m . . . irtózatos kalonaoszlopok.
Mikor indulnak cl? Holnap? Ma éjjel?
Úristen. A fenyő buszouöt méter magas. Én
mindössze ugy 160—170 centi lehetek. A fcuyüket ugy gyűrte maga alá a tankregiment, mini a
csi/ma a füszalakat. Es hol vagyok én a íeayőtöl? Hol vagy te, te cdes profilú gyermek, aki
itt ülsz mellettem a köuyórögsz, bogy menjünk,
mert ime, a vászon megmutatta a jövőt!
Ivcrem, én nem vagyok pacifista. Dc félek a
ráktól, tiidőbajiól, • szivszélhüdístől,
cukorbajtól,
vescgj'ulJadástóI. Valamiben csak meg kell baini.
De mi lesz, ha rámrohan a tank? lla
velencei
csipkévé luggat a gépfegyver?
Eh! Gyerünk.
— Micsoda gyáva piszok vagy! — mondom
magamnak.
— No! Angyalom! Dehogy is vagy sápadt.
Rossz a világítás itt, a mozi elöcsarnokaban.
Duplaspirál kellene . , . »Hehehe. No, gyere.
A Rókus-kápolnH előtt megáll. Megfogja
a
karom.
— Csak egy percre gyere be.
Bemegyünk, ö beül a hátsó padba — vidéken
nálunk, »vcnasszonyok padjánakt hívják az utolsó padot — hehehe . . . milyen fiatal ö . . hehehe . . .
Látom sir.
Sir és remeg.
— No! Mi baj?
Félreérthetetlen mozdulatból érzem: a mozira
gondol. A tankokra. A véres fejre. Ugvaa! Gyerek T
•
Csend van a templomban,
A Mária-oltárnál vöröses
mécses cg.
Jaj,
cscnd van. Egy kis tömjénillal még itt maradt
a reggeli miséről.
A szentképek mosolyognak,
A csend misézik.
A padok oly. hallgatagon barnák
Krisztus képe bánatos nagyou.
De cscnd van.
A középen álldogáló
perselybe hullik
egy
•krajcár*. Kopp — azt mondja. Kopp.
Milyen
szép zene. Kopp . . . (Tratatalatalata . , . —
mondta a gépfegyver).
A boltozatos uszó angyalok, mennyei meseíellegek. A főoltárnál két gyertya cg . . .
Húszan lehetünk. Az emberek beszélgetnek Istennel.
Én azt moudom:
_ A tankol nem te teremtetted. Uram.
Csend.
— Vedd cl tőlünk, Isten, a tankot. A gépiegyJ
vert. A motorokat. Adj nekünk. Isten békét.
, El fehéredek.
Az az ur áll a hátára mögött, aki a mezibarf
mellettem ült . . .
Isten 1
Sir . . «
Hm. Meg kell őrülni.
I
— De léged ncra engedlek a habomba! —
kog ö otthon.
_ Jó, jó, idd meg a teát. No. Csend. Ne sírj.
A mai nő Tegyen férfi . . .
Leveszek a könyvespolcról egy illusztrált kötetet. Mesekönyv. Fennhangon olvasom: »És akkor, Bab királyfi igy szólt az óriáshoz: bekaplak,
óriás bekaplak!*
Háromnegyed tiz. Szent Isten! Mennyire belefeledkeztem magam is a meseolvasásba. De jo
volt. Igen jó volt . . . .
Odaát ugat a puli. Kit ugat? A vicéné ez, —'
hallom az ugatásáról. No, olvassunk tovább!
»Ne kapj be engem, szegény óriást, ó Bab kt'
rályfi !* — könyörgött az óriás.
J a j nekem . . . »Hiszcn csuk a moziba voltunk . . .«

200 kg.

1<57

disznó

50 fillérért az ö n é

lehet

a KATOLIKL'8 NBPSZÖVETSEG sorsjátékán é»
még számos értékes melléknyercméay. — Haza*
már december hó 19-én. Sorsjegy ek kaphatok trafikokban. fodrászúzlctekhcn és leiesarnnknk ham.

A ngolcoszfáigos elemi iskolai oktatás
nehézséget a tangán
írdehes
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Isholadpussal

kapcsolatban

(2
Délmagyarország
nw.nhatár,sától)
'A1
nyolcosztályos elemi népiskola
bevezetéséről
szóló törvénnyel kapcsolatosan igen érdekesen
világítja meg a tanyai népoktatás
helyzetét
Tornai József nagyszéksósi tanító, a k i igen érdekes előadást tartott erről a témáról Alsótanyán.
— A nyolcosztályos népiskoláról szóló törvény a fejlődés k í v á n a l m a i n a k szem előtt tartásárai, rugalmasan alkalmazkodik a való élethez, — mondotta Tarnai József tanító. — Figyelmet szentel a városi, a falusi és tanyai
gyermekek szükségleteinek s ennek szem előtt
tartásával intézkedik a nyolcosztályos népiskola típusai tekintetében.
Tarnai József kifejtette, hogy az ú j iskolatörvény bevezetése a városi és falusi népiskolákban nem okoz nehézségeket, (csupán a ta.
nyai iskolatípusoknál
merül fel nehézség.
A
tanyai iskolákban egy tanterem s egy tanító
á l l a népoktatási hatóság rendelkezésére. Ilyen
körülmények között a nyolcosztályos iskolatípus megvalósítása a tanítási eredmény erős
visszaesése nélkül lehetetlen. A bat osztálySs
elemi iskolát vezető tanító eddig is tanítói tudásának s erejének legjavát adta, de ennél többet m á r nem tehet.
M á s a helyzet a két tanerős, részben megfcztotl iskolatípusoknál. A z alsó tagozat tanítója itt az I — I V . osztályt, a felső tagozaté pedig az V — V I I I . osztályt taníthatja. A z első
négy osztály tanéve 10, a másik négyé pedig
hat hónapból áll. A felső tagozat tanítója eszer i n t csak évi hat hónapot tanítana, m i g az alsóé tizet, azonban, a törvény ú g y intézkedik,
hogy mindkét tanítóra nyolchavi tanítási idő
essék. A felső tagozat t a n í t ó j a tehát szeptember 1-én kezdi meg a tanévet, éspedig november l-ig az alsó tagozat t a n í t ó j á t helyettesíti,
m a j d átadja a I I I — I V . osztályt, viszont a vizsgák idején n j r a átveszi s ő vizsgáztat A tanerőkre nézve ez kissé visszás helyzetet
teremt,
mert a tanitó nem szívesen a d j a á t osztályát s
nem lehet k í v á n n i egyetlen
tanerőtől sem,
Kogy 6 hónapi m u n k á j a u t á n az egész tanévért
felelősséget vállaljon.
A leventeoktatással kapcsolatosan
Tarnai
József javaslatot dolgozott k i az a l 3 ó t a n y a i
j á r á s k ö r részére, amelyben a következő lépések
megtételét sürgeti: Eszközöljék ki, bogy a 14.
tanévet betöltő, leventeköteles i f j ú a 6 h ó n a p i g
tartó tanév ideje alatt
levente-foglalkoztatáson ne vegyen részt. A tanévre előírt kiképzési
anyagot tanítóoktató vezetése alatt
szeptember, október, április, m á j u s és j ú n i u s hónapokban, heti 4—5 órás kiképzés kapcsán sajátítsa
el. Az V — V I I I . Osztályok vezetőtanítói ilyen
körülmények között az említett öt h ó n a p alatt
leventeoktatói, m í g a tanév többi 6 h ó n a p j a
alatt tanítói hivatást teljesítenének s ilymódon
az osztálycsere problémája is megoldódnék. A
téli foglalkoztatások elhagyása a gyermekek
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ragya mindenkinek, hogy egyszer vagyonhoz jusson. Ez a vágya könnyen
teljesülhet.

vegyen AHamsorsiegyet,
ennek segítségével könnyen juthat nagyobb pénzösszeghez. — Ara: egész
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A sorsjegy kaptató s<wsjegy-főáribü-,
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50 százalékának Ruházati
kívánatos
lenne.
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Tarnai József a továbbiakban rátér a V I I .
es V I I I . osztály fokozatos bevezetésére s kifejti, hogy a V I . osztály u t á n automatikusan
megnyíló V I I . osztály elhelyezését ú g y lehetne
legjobban megoldani, hogy a két tauerős iskol á k n á l még működésben lévő gazdasági továbbképző iskolák mellett a V I I . osztály nem nyílna meg, hanem minden második gazdasági továbbképző közelében megnyílna a
népiskola
VTT. osztálya, ahová a környék V I I osztályos
növendékei j á r h a t n á n a k .
A' nyolcosztályos elemi iskoláról szóló törvény ötéves terve kapcsán a jelenleg két tanerős és 1 tantermes iskolák bizonyára kiépülnek s így as iskolák" megtarthatják m a j d körzetüket és növendékeiket a V I I I . osztályig fölvezethetik. Amennyiben a 6 hónapos tanítási
idő alatt a leventeoktatás nem
szünetelne,
vagyiá as alsótanyai járáskör ily i r á n y ú lépései nem volnának célravezetők, Tarnai József tanító beadványában javasolja, hrgy
a
szülők kérjék a 9 hónapos tanév további fenntartását. I g y a felső tagozatot vezető tanító
m á r szeptemberben megkezdhetné m u n k a j á t az
V — V I I I . osztályban s nem kellene átvennie
az alsó osztályokat és minden súrlódás elkerülhető lenne.
Tarnai József így fejezi be beadványát)
— M i , tanyai tanítók lelkünk irinden mele-
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gével vesszük ki részünket a további m u n k á
ból s hisszük, hogy ezzel a törvénnyel a nemzet legégetőbb problémája valósul meg. A d j a
Isten, hogy az elvetendő magból egy szebb, boldogabb m a g y a r élet fakadjon.

illatszer, manikűr, fésűkazelták, illatszerszérók, futurit készletek,
púderdobozok dus választékban. Olcsó árak.
V é n u s z
D r o g é r i á t
Mikszáth Kálmán ut a 5. sz.
• 288
Unió érvényes.

A BÉRLETEK

Az egész o r s z á g b a n Szegeden
(A Délmagyarország
munkatársától)
Nemrégiben statisztika jelent meg arról, hogy Magyarország 16 m i l l i ó katasztrális hold földje-,
bői 2.8 m i l l i ó katasztrális hold, vagyis 17.4
százalék van bérbeadva. Érdekes a kimutatásnak az a része, amely feltünteti, hogy egyes
vidékeken mennyire kiterjedt a bérleti gazdálkodás. Ebben a tekintetben éppen Szeged városa vezet Szeged 69.000 katasztrális hold földbirtokával a legnagyobb h a t á r ú városok közé
tartozik és Szeged területének 33.8 százaléka,
szántóinak
pedig 58.3 százaléka van a bérlök
kezén. A városi földbirtokot tekintve tehát itt
v a n a legtöbb bérlet és a bérlőgazdák száma
is Szegeden a legnagyobb.
Különben
az
A l f ö l d törvényhatóságai a
bérletek" aránya szempontjából h á r o m csoportab oszthatók: területükből egyötödrésznél kevesebbet adnak bérbe az északi vármegyék,
azaz Szatmár, Ugoesa és Bereg (12.2 százalék),
Szabolcs és U n g vármegyék
(17.7 százalék),
Pestmegye (161), B a j a városa pedig földjeinek
18 százalékát értékesíti bérletek ú t j á n . A z országos átlag k ö r ü l v a n a bérletek száma Csanád, A r a d és Törontál vármegyékben, ahol 19.7
százalék, a bérlet, Békésmegyében 20 9, Hódmezővásárhely ellenben földjeinek 26 százalékát
értékesíti bérlelek ú t j á n és ugyanez a helyzet
a gyümölcséről híres Kecskeméten is. A bérletek' a r á n y a tekintetében szintén
riválisnak
számíthat Debrecen városa, ahol az összes területeken a bérletek 37-1 százalékot tesznek ki.
Szeged és Debreten abban is megegyeznek egymással, t o g y b á r a legnagyobb földbirtokkal
rendelkező városok, ezeken a helyeken a tulajdonos kezao a r á n y l a g igen kis területű föld
m a r a d t Szögödén is as a helyzet, hogy a Szilyeiztei-mújbri gazdasagot leszámítva,
fökénl

VAROSA

van a legtöbb

bérlet

as erdőségekét műveli maga a város. Erre különben az erdőtörvény k ü l ö n is kötelezi a városokat és ennek is tudható be. hogy az erdőségeket a legtöbb város maga kezeli.
A z erdőgazdálkodásnak megfelelően került
most sor Szeged környékén a 187 holdas erdőség kitermelésére. Ebből Csengéién 2 holdas
erdő j u t , Alsótanyán pedig 185 hold erdőt termelnek ki. Pontosan az üzemterveknek megfelelően h a j t j a végre Szeged az erdőkitermelést
és ennek következményeképpen az erdősítést is,
Ugyanis amennyi erdőt kitermelnek egy égben, u g y a n a n n y i t kell fásítani is, így a város
erdőterülete alig változik. Hiiszonöiéves
for.
gókra van beosztva a város erdőterülete, m o í t
a negyedszázaddal ezelőtt fásított erdők kerülnek kitermelésre.

i?

A súlyos f a h i á n y következtében az erdőségekkel rendelkező városok, így Szeged is azt
kérték legutóbb a földművelésügyi minisztériumtól, engedélyezze, bogy az előírtaknál nagyobb területű erdőséget termelhessenek ki az
idén. A minisztérium ehhez engedélyt is adott
és valószínűleg a téli hónapok alatt még további erdőterületeket
fognak
Szeged
környékén
kitermelni.
Ennek megfelelően viszont a ta
vasszal n a g y a r á n y ú erdősítés kezdődik Szeged,
határában.
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— Jelentkeznek a munkások á. vinmenlesité&i
lankaiatokra. Tegnapi számunkban közöltük, hegy
a polgármester a közigazgatási bizottság ülésén
nrra körte a munkásságot, hogy jelentkezésével
egyen segítségére a hatóságoknak a vízvédelmi
munkálatok és tervek végrehajtásában. Eddig az
volt a helyzet, hogy ezekre a munkákra mindöszsze négy munkás jelentkezett Szegeden. A polgár,
mester felhívása szombatra
meghozta az eredményt: már reggel tömeges jelentkezes történt a
vízvédelmi munkálatokra.
A kidolgozott tervek
alapján meg is kezdték a telepeken a vízvédelmi
munkálatokat.
— December közepén kezdődik az iskolánkiv íili
eenel népoktatás. Pálfy György dr. kulturtanácsnok a napokban letárgyalta a Szegeden járt Kuzacsay Tibor dr.-ral a szegedi zeneiskola keretén beiül megindítandó /iskolánkivüli zenei népok.
tatás* ügyét. Mint arról beszámoltunk: hangversenyek és előadások szerepelnek a népoktatás programján. Az első előadást Kazacsay T.ibor dr.
tartja /Humor a zenében- cirumcl december ltí-ari.
Ltána havonként egyszer tartanak hangversenyt,
illetve előadást.
G y o r s í r á s t
cs
g é p í r á s t
gyorsan, olcsón és eredményesen tanuljon »
Honvéd-téri gyorsíró- és gépiróiskolaban. Beiratkozás az uj kezdő és haladó tanfolyamokra
Honvéd-tér 4. Államvizsga. Legmodernebb iiógépek. Kitűnő vizsgaeredmény.
232
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A # Í.-IA
MeteorolqgUI Intézet jelenti sete
r\í
I U Ü Rí érakor. I d ő j ó s l a t : További
felhői tv onnlasok, tobb helyen eső, nehany helyen
kisebb zivatar. A hőmérséklet még alig változik.

— A természete* /Ferenc Józsefe keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél ta sumák mindenféle káros következményeinél; hlztea, enyhe éa gyorsan ható hashajtó, mely ezámos betegségnél az emésztést )«•
vit ía és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosat!

fölllfÍPÍÍ keliJin u i d o n s á £ ° k ' 'ökélcics, szép,
•ifUUuII lifllUfl alakítások legjulányosabban
Ö3C-V. i r i l z D c z s ö n c
kalapüzlct,

OrOS/fan U. S.
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— Megsebesített két kisgyereket a katonai késogránát. Makóról jelentik: Súlyos szeicncscilenséget idézett elő ket talált katonai kézigránát.
Katona Anna 6 éves tótkomlósi kisleány, a mezöbcgycsi országút árkában két tojás alakú, kalór.ai
kézigránátot talált. A kisleaüy a »vaslojásokal*
hazavitte és 9 éves, István nevü bátyjával együtt
játszogatott vele. Jalék közben Katona
István
földhözverte « gránátokat, hogy inegnczze, >mi
van bennük*. Az egyik gránát felrobbant és 'mind
* kisfiút, mind hagat súlyosan mcgscbesHclte. A
ket gyermeket beszállilották a makói kórházba:
Állapotuk nem clctv eszélycs.

Férfiöltönyt,
felöltőt
és

fiuöltönyt,
télikabátot

v a g y a i t , v a g y !>éaxlttacsai»

Tii i kénél,
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— Tiszaiöldvárun telepszik l e * Baia-gyár.
Rét evvel ezelőtt, a Felvidek visszatérése után
nyomban felvetődött a kérdés a volt csehszlovák,
majd német veZetés alá került Bata-cipőgyár magyarországi letelepülése ügyében. A
Bata-gyár
vezetősége felvette az érintkezést a magyar hatóságokkal a letelepülés érdekében s az ország
különböző vidékcin keresték az alkalmas terepei,
mert a gyár vezetősége olyan területet kért,
amely vasulvonalhoz is közel fekszik és viziutja
is van. Lépesek történtek azirányban is, hogy "a
Eala-gyár Szegeden települjön lc. Most Szolnokról kapjuk a jelentést, h o g y a Bata magyarországj gyártelepét Tiszaföldvár határában, a Tisza és a Kiskunszentmárton—Szolnok közötti vasútvonal melleit építik fel. A vállalat megvásárolta az alkalmas területet s már hozzá is kezdett
az épitkezéshez.
— Gumis hajháfok kaphatók Dudásnál.
— Megszűnik egy vonatpár a Ss/CsV-néJ. - A
Szeged-Csanádi ,Vasút igazgatósága ".közli, högy
november 18-tól kczdödöicg a Kétcgyházáról
4
óra 16 perckor induló és Elekre -1 óra 16 perckor érkező vonat, valamint az Elekről 4 óra 32
perckor induló és Kétcgyhúzára "4 óra 16 perckor
érkezett, közlekedése chnarad.

Hasznos ajándéktárgyak

zománcedények, háztartási cikkek
— Fegyelmi eljárás egy brutális tanitó elJcJl.
A szegcdi törvényszék nemrégiben foglalkozott
Galambost István csongrádi tanitó
bűnügyével,
aki ellen súlyos testisertés miatt indult meg bűnvádi eljárás. \ tanitó á nyár folyamán egy kis isSzccbctiyi-tér I I .
194
(Városj bérház)
kolásfiút rajtakapott, hogy cseresznyefájáról' sze— Gyülekezeti evangelizáeiő a reformátusokmelgeti a gyümölcsöt. Gaiainbosi egy vasrudat
tól. Békefi Benő reForniátus lelkész, evangelizé— A N Y A K Ö N Y V I HÍREK- Az elmúlt bélen
ragadott es addig ütötte- a szerencsétlen kisfiút,
tor november 17-tol 24-ig, vasárnaptól vasárnapig
születelt 13 fiu és 12 leány. Házasságot kötöttet:
amig az a fáról leesett. Az esés következtében a
minden nap délután 5 órai kezdettel a református
liaíál Ferenc és Ilauscr Rozália, Báló József
fiu egyik lába eltörött s örökre sánta maradi. A
templomban cvangclizáló istentiszteletet
tart,
és Gera Julianna, Papp János és Tóth Mária, Zátörvényszék a brutális tanítót háromhónapi fog
amelyre az egyház elnöksége ezúton is hivja cs
borszky Lajos cs Albert Julianna, Kiss Antal cs
ház büntetéssel sújtotta. A tanitó ügyével must
várja a gyülekezet tagjait.
Rácz Nagy Jolán, Katona Mihály és Ződi Mária,
foglalkozott a vármegyéi tanfelügyelőség és Galíajdu János és M'inklcr Erzsébet, Szelei László
Életbelépett a fizetéses szabadságról szóló lambos! ellen a törvényszék Ítélete alapján meg"Vendelét. Szombaton lepett érvénybe a minisztéindította a fegyelmi eljárást. A tanfelügyelőség f s 'Pálfy Gizella, Harangozó Géza cs Csala Pirium multheti rendelete, amely szerint a munkaugyancsak fegyelmi eljárást índitolt Juharos (Ju- roska, Fejes Nagy József és Lörincz Etelka, Csúcs
Nándor ós Kéri Etelka, Marczinkó Andor és Pálfy
adó a fizetéses szabadságot nem válthatja meg,
hoda) Dezső kiskundorozsmai
tanitó
ellen
Margit, Lcbotai János és Yccscrnyés Mária, Érdi
hanem azt meg kell adni. Ezzel kapcsolatban az
meri okirathamlsitást követett cl. A megindult
Karoly és Köhajda Piroska, Szabados Ferenc és
•iparügyi miniszter akként rendelkezik, hogy azokfegyelmi ügyekben a közeli hetekben már iicletet
Orsolya Mária, Brunuer János és Kónya Erzsénak a munkavállalóknak, akik a fizetéses szabad- is hoz a fegyelmi hatóság.
bet. Elhaltak: Bera Jenő 18, özv. Lux Mihály né
sághoz való jogot már megszerezték, dc a fizeté82, Száraz linre 73, Ábrahám Küdnicii Imre 89,
ses szabadságot még nem kapták meg és azt a
i g h A n d i
k e s e r ű v í z
özv. Krizsán Lászlóné 62, Szabó Mihály 89, özv.
munkaadó még meg sem válthalta, a fizetéses szaminősége egyedüli
Király Islvánnc 78, Dicső János 87, özv. Bulik
badságot legkésőbb 19-11 szeptember 15-ig
kcíl
Györgyné 74, Fázekas János 56, Bartha József 20
megadni. Annak a munkavállalónak, aki időközIvó, özv. Körber Tlugónc 68, Urbin István 62, özv.
ben ujabb szabadsághoz is jogot szerzett, az 19-11,
Buday Jánosné 75, Dckány Terézia 75, özv. Ma'évben mindkét szabadságot meg kell adni.
Érdekes műsoros délutánt rendeznek no\emgyari Sándorné 70, Pesti István 52, Noszek Pál 34,
ber 21-én, vasárnap délután fél 5 órakor a keresözv. Bán Györgyné 79, özv. Kucsora lmréné 53,
kedelmi
es iparkamara . tanácstermében a helyKiss Pál Lnróné 37, Szilágyi Lajos 21, özv. EngS c g c ű n i o f o r f c í c r f f t D á r o K iíu
beli állami Baross Gábor gyakorló jellegű gim- \cndcr Józsefué 76, Felföldi György 15, Fiedler
speciális javitó-üzemc
názium YIL osztályos tanulói. Meghívták ugyanis
Alajos 57, Szabó Erzsébet 19 nap, Tótb Antalné
„ F E K E T E "
m o l o r i i z e m a visszatért Felvidék ifjú magyar szellemi gárdá- 69, Czékus Ferenc 83, Zombori Ferenciié 49, Pászjának néhány kiváló tagját, hogy előadást tartsator Hcrinin 19 hó és Simicskó Imre 3 óves koráSzeged, Tisza Lajos körút 39. (Bruckner-rasudvar)
nak és megismertessék gondolataikat. A növendé- "ban.
kek pedig a Felvidék költőinek verseiből szaval— Ezer erdélyi menekültet akarnak elhelyezni
nak, hogy bemutassák a kisebbségi sorsból felsza®akon. Makóról jelentik: Erdély
tornán kézen
Divatossá varázsolja alakját a
badult magyar lirikusok alkotásait.
maradt részeiből még mindig folyik a magyarok
A meghívott előadók közül V a s s László, az
„ S t e i n e r*ém
kiüldüzésc. A menekültekkel foglalkozó országos
időközben megszűnt Felvidéki Magyar
Hírlap,
kormánybiztosság Makón ezer erdélyi menekültei
Szakszerűen készítem. Alakítást, ja vitást tisztítást vállalok
most a Magyarország belső munkatársa, a népi Gyógyhaskölök orvosi előírás szerint is. S t c i n e r n é ,
akar elhelyezni családoknál. A menekülteket háirányú irodalom kilür;ö ismerője, V o j 1 o k Sán- kesztyű fűző- és ernyőkészitö Kölcsey-utca !2. (Tisza
rom hónapra helyezik el és azok a családok, amedor, a magyarországi népcsoportok, különösen a
L. körút sarok) Alapítva 1913.
lyek erdélyi menekülteket vállalnak, naponta 1.50
szlovákok szellemi eletének kutatója s igy való—1.80 pengő térilést kapnak ellátási és élelme- ban hivatott arra. hogy p magyar birodalmi gon* — Ycszrdclmes betörőket tett ártaJmatiaJiuá
zési dij fejében.
dolatról szóljon. Jelenleg'a miniszterelnökségen a
—. Erzsébet napra szép v hágok Széehcnyi-tér S. felvidéki ügyek előadója. 11 a 11 e n b e r g e r In- a szőregi csendőrség. Szombaton délelőtt a cscudörjárőr Szőreg közelében két gyanús alakra ielt
ce, a kisebbségi magyarság nagyszerű népműveAmatőr irók figy elmébe! Január elején meglési mozgalmának volt egyik legkitartőbb és íeg- figyelmes. Igazolásra szólították fel . őket, mire
jelenik az Amatőr Írók Országos Évkönyve. A
ilyenirányú azok futásnak eredtek. A csendőrök rövid üldöszerkesztőség feikeri mindazokat az amatőr hó- gyakorlatibb munkása. Előadásában
tapasztalatairól számol be s u közművelődés to- zés után elfogták a menekülőket cs a cscndörscgkat, akik szerepelni óhajtanak az évkönyvben akár
vábbi feladatairól szól. Yégül A n d r á s Károly, re kisérték- Az clfogottak: Rácz Ferenc és Csépverssel, akár prózával, közöljék cimükrl: Amaa Prohászka-körök ismert folyóiratának, az
E j regi Sándor szegedi napszámosok, rövid vallatás
tőr Írók Evkönyvének Szerkesztőségével KecskeElet-nck szerkesztője, előadásában a fqlvidéki if- után számos bűncselekmény elkövetését ismerték
mét, Nágykörösi-ut 8.
júsági mozgalomnak tanulságait igyekszik
gyü- bc. Bevallották, hogy az elmúlt napokban Szegemölcsöztetni a magvar jövő számára. A Baross- den több kerékpártopást követlek cl, ezcukivül a
ginmázium műsoros délutánján tehát a felvidéki szegedkövnyeki községekben . számos helyre beszellemi niunka lelkes harcosai vonulnak fel', törtek. A betörők egyéb ügyeinek felderítésére a
0
nyomozás még folyik.
hogy bizonyságot tegyenek a visszatért magyarlOzelőanyagmesíakariiási ieienl
ság kemény kisebbségi sorsban
mcgacélozódott
erőivel és alkotnivágyó nemzeti öntudatáról. A
ha a leli időszakra szellőztetésre nem használt
ritka kulturális esemény iránt nagy érdeklődés
Ablakait szakszerűen légmcntcsittetí I s
mutatkozik, Müsoymegváltás 50 .fillér, fenntartóit
sfahsícrác!!
0
helyekre előjegyzéseket Madpcsy László dr. (Baküldessen
LAKASFERTOTLBN1TO VALLALAT cianozú
ross-gimnázium. Horváth Mihály-utca 2—4.) fo•redflia, Szeged, Somogyi-utca !9, Telefon 31-77
gad el. Középiskolai tamilok es egyetemi hallgaSIESSEN VÍG XLM KESÖ! F I L L É R E S ARAK
tok szamára a műsor 30 fillér.
Ott kapja a legszebbet. Fiketesar u. 13.
íW

Szántónál

Felvidéki

délután

fűző!

M i ErzseDeineH, Kataünnah
Rácz* virágüzletből

— flí«gj*I»Ht * r*J»fltók" lapja. 'A Magyar SzárÁyak repülésügyi folyóirat novemberi második
száma most jelent meg. A lap veaeiőhelyen közli
vitéz Horthy István beszámolóját a Horthy MikJós Nemzeti-Repülőalap ezévi munkájáról. Cikket
irtak meg Bisits Tibor repülőőrnagy a légiháboru
eseményeiről, Udvary Jenő repülőszázados a világ repülöhireiről, Prodan György mérnök a kőolajról, Jánosy István főszerkesztő az őszi pilótavizsgáról, Raczkó Lajos a katonai repülők munkájáról és Szy Tibor repülőszázados a felderítésről. A szokásos rovatok és a rendkívül érdekes repülőfelvételekcn kivül a lap közli GátblGraf Ernő díjnyertes repülőregényének folytatását is. Mutatványszámot a kiadóhivatal (VIII..
Üttői-ut 12.) ingyen küld. A Magyar Szárnyak mindenütt kapható. Ara 50 fillér.
— A gazdaság ára mindössze 3.— P. Ennyibe
kerül a m. kir. Allamsorsjáték egy egész sorsjegye és láO P.-be egy fél. Próbáljon szerencsét,
hozás december 5-én.
Szeged sz. kir. város Árverési Csarnoka
1910. november 20-án hivatalos helyiségében árverést tart, mely alkalommal a Városi Zálogháznál és Nemzeti" Hitelintézetnél 1940. szeptember
végéig, — mig a dr. Simon György-zálogháznál
1910 október 19-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre és pedig 20-án délután fél 4-kor ékszerek, 21-én délután pedig ingóságok ftrvereztetnek. A Városi Zálogház felkéri t. ügyfeleit, hogy a fizetési szelvények éttérében uj zálogjegyeiket mielőbb vegyék át.

A szépség titka
a bőr természetének megfelelő arcfcrémb'eu
rejlik. Az ötféle összetételben készülő (úgymiDt száraz, zsíros, félzsíros, tisztító, vagy
fényvédő je\zésü)7'OlDl KRÉMBEN
mindenki
megtalálja azt a fontos kozmetikumot, amelyre
minden n ő arcbőrének nélkülözhetetlen szüksége van. Egy tégely —.60) 1.10, 1.50. VÉNUSZ
drogéria.
Mikszáth Kálmán-utca 5.
Ipsz, bogy termelvényét ne csak eladja, de lehetőleg feldolgozva juttassa cl azt oda, ahol arra
szükség van. Ez á gazdaérdek biztositéka
az
üzemfejlesztésnek, ami viszont nemzeti érdek,
mert az ország egyetlen lakosa számára sem közömbös, hogy gazdatermeivényeink feldolgozatlanul, vagy feldolgozva kerülnek-e külföldre.
(w. j.)

(—) Hatásköri vitatkozást provokált a szentesi szinház megnyitása. Mint birül adtuk, pénteken este volt szinháznyitás Szentesen. A függöny
zavartalanul felgördült, bár a »kulisszák mögött*
nem minden volt egészen rendben, A szinháznyitáshoz is, mint majd minden egyébhez, halósági
engedélyre van szükség. A szentesi szinház esetében ilyesmi nem is hiányzott A város kiadta a
játszási, a rendőrség pedig az úgynevezett használhatósági engedélyt. Ezen aztán vita keletkezett, mert a város azt mondja, hogy használhatósági engedélyt a tűzoltóparancsnok és a mérnöki
hivatal nélkül kiadni nem lehet, viszont a rendőrség véleménye szerint a játszási engedély kizöldbab és tökfőzelék újból kapható adása őt illeti meg, mert a darabok és a társulat
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tagjainak kamaratagsági ellenőrzése rendőri felTisza L . - V S m t 24. adat. Az ügyben miudkét részről az illetékes minisztériumokhoz fordultak s igy Szentes a kérdés
országos rendezését provokálja.
( _ ) Tájékozatlanság áldozatai a sertés->eltit' kólók*. A törvény és rendeletek nem ismeretével
senki sem védekezhetek, most mégis ilyen esetre
adódik ok. A zsirfronton jelentkezett mizériák
I z ipari gy íörvény megváltoztatását
megszüntetésére Szentes városa nagy eréllyel lákivárnák a szentesi gazdák
tott hozzá, hogy ellenőrizze, ki nem lett eleget an(A Délmagyarország szentesi tudósítójától) nak a rendeletnek, hogy ölön felüli hízósertését
Régi kívánságuk a szentesi gazdáknak, hogy ter- bejelentse. Sok be nem jelentett hízósertést találtneivényeik feldolgozására és értékesítésére szö- tak a hatóságok. A gazdák értetlenül veszik tudovetkezetet alakítsanak. Főként a mindenkori, másul, hogy olyan esetben is felelősségre vonaránytalanul magas bentesipari árak miatt szc- ják. amikor pedig még be seni fogiák sertéseiket.
"ctnémek az itteni gazdák egy husipari és zöld- Ez a visszás helyzet ugy keletkezeit, hogy a misegcrtckcsitö szövetkezetet létesíteni. Ennek azon- niszteri rendelet meghatározta a hízósertés fogalban nagy akadálya van, mert az ipartörvény ér- mát. Noha eddig csak ténylegcsen befogott sertést
telmeiben csak olyan nagyobb üzcin volna létesít- értettek hízósertés alatt, a rendelet szeriül hízóhető szövetkezete alapon, ainit Szentes nem birna sertésnek minősítendő azokban a mezőgazdasági
el. Képesítéshez kötött ipart ugyanis szakképzett
üczemekben, ahol hizlalás melleit tenyésztés is
művezető alkalmazása mellett jogi személy csak folyik, minden olyan, legalább 30 kg-os sertés,
akkor űzhet, ha gépekkel dolgozó üzemet létesít
amelyet életfenntartó takarmányon felül hus- és
s legalább tiz alkalmazottat állit be. Gépnélküli zsirsertés-termelésre alkalmas takarmánnyal
is
üzemben ennek a létszámnak legalább 25 szak- etetnek. Ipari hizlalókban és olyan gazdasági
munkásnak kellene lennie. Miután ilyen nagy üzem
üzemekben, ahol tenyésztéssel nem, csupán hizlalétesítésére a szövetkezetbe tömörülni szándékozó lással foglalkoznak, minden olyan sertés, amely 10
szentesi gazdák nem gondolhatnak, a Csongrád- héten felül van, hízósertés. Ez a meghatározása a
vármegyei Gazdasági Egyesület hétfő délelőtti miniszteri
rendeletnek s igy kénytelen-kelletlen
választmányi ülésén Bartba Antal dr., az egye- tudomásul kell venni, hogy lehet hizott sertés
sület titkára előterjesztést tesz, hogy a választ- már a sovány malac is . * .
mány feliratban kérje a minisztériumtól az ipar(—) A bétközepj eső teljesen eláztatta a tatörvény módosítását s igjy lehetővé váljék, hogy
kisebbszámu, egy-két alkalmazottal dolgozó üze- lajt. A talajvíz ismét felbugyog a szentesi határban. A szerdai eső, amely még csütörtökön is
met szövetkezet is fenntarthasson.
. — Most még inkább szükség volna Szentesen szemerg'élt, teljesen eláztatta a szentesi határt. A
•egy ilyen húsfeldolgozó gazdaszövetkezetre, mint tanyák közt úgyszólván megállt a közlekedés.
Azokban a kutakban, ahol öt méternyire szokott a
valaha — mondja a Gazdasági Egyesület titkára
—, mert az árak nemcsak a fogyasztók szempont* viz állni, ma 70—80 centiméterig felszökkent a
jából tulinagasak, de a termeléssel foglalkozó viz. A legtöbb helyen már a második ásónyomra
gazdáknak alkalomhoz kell jutniok, bogy terrncl- felbugyog a viz.
(—) Majmctely és tiidöfer-esség fenyegeti a j
venyeik hasznát elsősorban ők élvezhessék. A
állatállományt. Országosan
szokatlanul
súlyos
gazdák szövetkezete árszabályozó hatással is
leuuc, mert a szövetkezet feltétlenül alacsonyabb mértékben fellépett az állatállományban a májaiéarakkal elégedne meg, mint amilyeneken rna for- tely és tüdőférgesség. A sikeresebb védekezés
galomba kerülnek a gazdák feldolgozott termeivé, céljából a földművelésügyi miniszter felszólított
nyei. Ma az a helyzet, hogy a hentesáruk a gaz- minden hatósági állatorvost u megbetegedések
dáknak juttatott á r több, mint kétszeresén, a fi- azonnali bejelentésére. Szentes környékén r. Kinomabb esemegáruk pedig 5—Ó-szorosán kerül- rályság területén fekvő Terehalom legelőn fornek forgalomba. A gazdaszövetkezet feltétlenül dult csak elő ilyen eset
javítana a minőségen is, amely bizony sokszor
(—) Vasárnap !e»z az első teli kulturdcluíán.
hagy kívánni valókat.
Az Iskolánkivüli Népművelési Bizottság rendezésében Szentesen a városházán vasárnap, 18-án
A szentesi gazdák e törekvése kapcsán, egy a
délután 5 órai kezdettel tartják meg az első téli
külföldi húspiacokat jól ismerő kereskedő ezekulturdélutánt. K. N a g y Sándor polgármester
ket mondja:
megnyitó beszéde ulán vitéz S z e n d r c v László
Gazdaszövetkezetek alakitását a husiparofőispán méltatja Erdély egy része visszatérésének
sok semiiiiesclrc sein ítélhetik meg ugy, hogy az
jelentőségét. A programot budapesti szereplők
kizárólag az ő iparuk gyakorlása ellen támaszénekszámai egészítik ki. Belépődíj nincs.
tott konkurreneia. Hasonló kis szövetkezetek alakítását lehelövé kell tenni, mert a tőkehiány nem
Maros vize folyik csendese®,
teszi lehetővé nagy üzemek felállítását s viszont
ezekből a kis üzemekből előbb-utóbb nagy üzemek
kucskához járok rendszeresen,
válnak, amelyek a lermelvény feleslegét hamaMert e'tan csak fé italoka) mérnek,
rább iparkodnak majd a külfola felé irányítani,
icint magános bente&ipazcsok. akik egy bizonyos Érié mégis kevés pénz! kérnek
forgalom elérése után nem látnak létérdeket üzemeik fejlesztésében. A szövetkezeti gazda természetes szemponttá ezzel szemben mindenkor az
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MŰVÉSZET
— Operaest a pécsi Nemzeti Színházban. Belernai-Unger István Gounod sFaustc-ját adja cl a budapesti Operaház művészeinek
vendégszereplésével. Rigó Magda, Losonczy György, Csóka Béla
mint vendégek, a társulat tagjai körül pedig
Szűcs László, Magyar Ilona, Tőrök Rózsa, Tib inyi Andor éneklik a Faust főbb szerepeit. A zenekart Rubányi Vilmos, az Operaház kiváló karnagya vezényli. A pécsi operaest követendő példa a szegedi szinház igazgatósága számára i s . . ,
_0QO—
A VÁROSI SZÍNHÁZ UET1 MŰSORA)
Vasárnap délután: Tokaji aszu (Mérsékeli licitárak)
ÍVasárnap este: Viktória.
Hétfőn: Viktória (A-bérlet 59
Kedd: Tokaji aszu
Szerda: Viktória (B-bérlet 5.)
Csütörtök délután: Nótás kapitány (Kalouaelóadás)
Csütörtök este: Feleség
Péntek: Első szerelem (Bemutató.
Premierbérlet 6.)
Szombat délután: Rang és mód (Ifjúsági elő
adás)
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
Ma két nagy sikert élvezhet végig a színházlátogató közönség. Délután 4 órakor a sorozatos
telt házak mellett a 25 előadás felé haladó rendkívül mulatságos >Tokaji aszu<- kerül sziure mérsékelt helyárakkal, este pedig a gyönyörű zeuéjü
nagyoperett, a » Viktória*. Mind a két előadáson a*
opercttgárda legjobb erői: Antal 11a, Fogaraisy
Mária, Jurik Julcsi, Vass Irma, Almássy Judit,
Nagy Erzsi. Madarász László, Márky Géza, fgr.áth Gyula. Szokoly Gyula, Solymossy Imre, Horváth Jenő. Zách János, Juhász János, Bessc Miklós lépnek fel. Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni, mert mind a két előadás iránt igen nagy
érdeklődés nyilvánul meg.
A sTokaji aszu; ma délután, kedden, szombaton és a jövő vasárnap esle, a »Viktória* ina este, hétfőn este (A-bérlet 5.), szerdán este (B-bérlet 5.) kerül szinrc.
Pénteken este ismét próza-bemutató szerepel 1
szinház játékrendjén. Bókay Jánosnak, a íFeleség* kitűnő szerzőjének darabját, az »Első szerelem* cimü színmüvet játssza a prózai társulat'
Az »Elsö szerelem* a Vígszínház sikeres müsordarabja volt, Karády Katalinnal a főszerepben.
A szegedi bemutatón Karády szerepét a kiváló
tehetségű Sándor Tza játssza. A férfifőszerepbea.
Kardoss Géza lép fel. Premier-bérlet 6.
Jön Fedák Sári a Tokaji aszúban.

t ő z s d e
Budapesti értéktőzsdezárlat. Az elmúlt napóL*
hoz viszonyítva igen csendes volt az értéktőzsde!
forgalma. Áz alaphangulat a nagyfokú u/.leltclenség ellenére is barátságos volt és a nehézipari értékekben szórvánvosan létrejött kötések kisebb)
árjavulást tüntettek fel. A többi papirok névlegesen jó! tartották árfolyamukat. Zárlati árfolya-;
mok: Magyar Nemzete Bank 179.—. MAK 349— |
Ganz 15.3, Egyesült Izzó és Szegedi kenderfono*
gvár —.—.
i
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. 'Angol'
font
. belga frank" — — dán korona ——, dinár 7.60-7.90. dollár 345.00—350.00. francia ftanE
—.—, hollandi forint —.— cseb-szlovák korona
11 45—1180 (20 K-nál nagyobb cimletek kivételével), szlovák kor. 11.45-11.80 (20 K-nál nagyobb
cimletek kivételével), kanadai dollár 250—300, Ica
320—3.40, leva 3.30—3 60, líra 17.40—17.90 (csak
10 lirás bankjegyek és érmék vásárolhatók)', német márka —.—, norvég korona ——, svéd k V
rona —.—, svéd korona 71.70—82.70. svájci Irán®
97.tiO- 80.60.
.
^
A budapesti terménytőzsde hivatalos áijrg\zése.
Buza 78 kilograinos 23.55. rozs 71 kg-o* 1955. árpa: sörárpa kiváló 26.50, 1 25.50. zab 21.80, takar-rcánvárpa 21
11. 20.—. tengeri ui 16.80.
Csikágój terménytöz&drzárlat. Buza
szilárd.
Decemberre
ötnyolcad, májusra 88 bétn; olcad—89, juliusra 85 cgynyolcad. Tengeri szilárd.
Decemberre 64 háromnyolcad, májusra 65 egyr-voJcad, juliusra 65. Rozs szilárd
Decemberre
47, májusra 51 háromnyolcad lel
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(A DcJmagj arurozág munkatársától) Nagy érdeklődés nyilvánul ineg a Szeged—BSzhKT cl.lem mai mérkőzése iránt, mert a piros-fehérek
az idenyben utoljára szerepelnek a Temesváxikörututi. A közönség az eddigi jo szerepléséi t
legalább annyival tartozik a csapatnak, bogy
utolsó itthonj játékára megfelelő számban felvonul. Függetlenül attól, hogy a jó formában lévő
Szeged győzni akar vasárnap és remélni lehet,
ez sikerülni is fog, a BSzKKT is felkeltette a
közönség érdeklődését. Aki tisztában van a csapatok erőviszonyával, tudja, bogy a
Kispestet
3:1 arányban legyőzni nem kis teljesítmény, mái-,
pedig a villamoscsapat ilyen arányú eredménnyel
szerezto meg a kispestiektől a két pontot. Éppen ezét nem lehet elbizakodottan menni a küzdelembe, meg akkor sem, ba a piros-fehéreket u,a
mar történetesen a nagycsapatok sorába osztották bc. A piros-fehéreknek most már számolni
kell azzal a ténnyel is, hogy a nagycsapatok ellen a kisebb képességű együttesek felfokozott akarattal harcolnak és cz a megállapítás ebben a
pillanatban vonatkozik a Szeged AK—BSzKR'i'
találkozóra.

A BSzKKT bzumbaton este megérkezett Szegedre. A pályaudvaron l l u l m a n József intéző
fogadta a vendégeket, akik egyenesen szállásulira
mentek. Ugyanaz az együttes játszik a BSzKRTnál, amelyik a Kispestet legyőzte.
Szombatra eldőlt a Szeged jobbszdlsőkérdcse
is. Markovics Szilárd ügiyvczctö-elnök, akinek a
jebbszélső probléma eldöntésére a sportbizottság
felhatalmazást adott, ugy határozott, hogy ismét
Bognár játszik az együttes jobboldalán. Ebből
következik, hogy Kalmár viszont a második csapatban szerepel.
A Temcsv ári-köruton, Szőke M. vezetésével
délután 2 órakor igy állnak ki a csapatok a küzdelemre:
Szeged AK: Tóth—Szabó,
Raffai—Gyarmati,
Berótt, Bertók—Bognár, Kisuczky, Cseh, Mester,
Nagy. — BSzKRT: Solytnosi—Miklósi,
Biró—
Tuli, Balogh, Szödi—Mészáros, Kováts I., Bene,
Forgács, Szabó III.
Érdeklődésre tarthat számot az előjáték, a

Bizik a vezetőség, bízik a közönség a csapatban és erre az optimizmusra meg is van minden
ok. Csak balszerencse és elbizakodottság eseten történhet baj. A balszerencse ellen nem lehet tenni scinmi, elbizakodni azonban sernnu körülmények közölt nem szabad.

találkozó, amely délben, 12 órakor
liom IL vezetéséi cl. A játékra a
Lgv állnak ki:
Góré— Polyák 11.. Széli—Kovács
Ladányi—Kalmár, Lukács, Serfőző,
lasi.

SZEGED AK II.—KECSKEMÉTI AO

WndcnhiiicK érdeke
Együtt utazik vasárnap
reggel
a Vasutas és a KEAC budapesti
mérkőzésére
(A Déímagyarország munkatársától) A szegeti kél NB II. osztályú együttes Budapesten játszik vasárnap: a Vasutas a BLK, a KEAC a
Postás ellen. Mind a két csapatnak nehéz dolga
tesz, remélni lehet azonban, hogy sikeresen abszolválják a meccseiket.
A KEAC-nal megmaradt a multhcti együttes,
4 \asutas azonban nicg tartalékosabban kénytelen kiállani a küzdelemre, mint a niulthéten a
Postás ellen.
Eszerint a KEAC igy áll ki a Postás ellen:
Dósai—Antal, Tóth 111. dr—Tatai, Marött/
Molnár—Solt, Kulozsi, Tóth II. dr., Lakat, Pa-'
taky II.
Az együttest P a t a k y Sándor kiséri Budapestre.
A Vasutas összetétele nagy gondot okozott a
vezetőségnek már csak azért is, mert Baioghy
lemondta a Játékot és lialasi sem állhat még az
együtes rendelkezésére. A sok gond közölt, egyetlen örömöt Péli jelentkezése okozta. A kitűnő
center jelentős erősítésnek számit.
A Vasas* József intéző és Faragó Gcza edző
vezetésével utazó együttes cz:
Papp—Székely, Sajtos T—Tójh. Varga, Sebők
If.—Sulyok, Borbély I., l'cli. Borbélv II. Kecskés.
A Vasutas és a KEAC vasárnap reggel együtt
Utazik budapesti merküzésére—uO«—

S H C - U T C , S z F . E - S z M I Y az egveícmi
stadionban. M ó r a v á r o s - S z I K ül,
9 cscrep e s - s í r o n
(A Déímagyarország munkatársától) A szegedi alosztályban kilenc mérkőzést rendeznek vasárnap. Ebből öt I. kettő II. osztályú és kettő
fjjsagi bajnoki játék. A műsorbúi Szegeden az
egyetemi stadionban két meccset jalszanak
le.
Délelőtt háromnegyed 10 órakor a KEAC—UTC
mérkőzés kerül eldöntésre. A papírforma szerint
nz ujszegedickrtk kellene győzni, az egyetemisták azonban otthonukban feltétlenül komoly eltérfelek. Délután 2 órakor rendezik meg az egyetemi pályán a SzFIE—SzMAV ta'alkozót. A
„feiaőváro&i ezicat, hac.-ak valami nem ion kez-

hogy

kezdődik Lipiros-fehérek
IV., Gyuris,
Biháiny, Ha-

betörési kár
biztosítson!

ellen

X Bognár után érdeklődik | M M Í C. A "WMFC
részéről érdeklődtek a Szeged AK ' vezetőségénél,
hogy Bognárt, u csapat jobbssélbőjét nem-e lehetne megkapni. A Szeged még nem adott hatarozolt
választ. Bognár szerepeltetésére persze, csak a
tavaszi idényben kerülne sor Csepelen. Bizonyára,
Harangozó, akivel Bognár évekig együtt játszott,
hivta fel a csepeli vezetők figyelmet a szegedi
jobbszélsőrc.
X Tóth és a válogatás. .Vitéz Giuzciy Déue»
szövetségi kapilanynak israerelcs
nyilatkozata
uján, amelyben azt mondotta, bogy csalódutt
Tóthban, a szegedi kapusban, meglepetéssel fogadta a piros-fehérek vezetősége az MLSz-uek
azt a felhívását, hogy postafordultával küldje fel
Budapestre a játékos útlevelét Ugy látszik, hogy
Tóth szerepeltetése az olaszpk ellen ismét eiöterhe került.
X Tekebajnokság. A tekebajnokság vasárnapi
fordulója köretében két mérkőzés lesz. Kecskeméten rendezik meg a Vasutas—Konzervgyár találkozót, Cegléden kerül eldöntésre a CMOYE—Makói
TE mérkőzés.
X Elmaradtak a szombati KlbUK-mérkőzcot-'k,
Ugy volt, hogy szombaton játsszák le a K1SOKrangadót, a Fclsőipariskola—1Tanítóképző
találkozót a Liga-utcai pályán. A két csapat meg is
jelent a sporttelepen, amely azonban cl volt fogialva és igy el kellett halasztani a játékot. Elmaradt az egyetemi stadionba kitűzött Felsőkereskedelmi—Baross mérkőzés is. A meccs elmaradásának az volt az oka, bogy a gimnazisták
nem jelentek meg a pályán. Ilyen körülménye,-:
között a két pont a kercskedclmistákat illeti meg.

FIGYELEM

.

S Z I N B E R G E R SAMU ószeresüzlcte kizárólag
Mikszáth Kálmán-utca 11 sz. alalt van (Kenyérüzlet mellett) felkérem a/, i. t. közönséget,
forduljon hozzám bizalommal, a legmagasabb
árat fizetem zálogjegyekért, használt bútorokért és mindennemű régiségekért. R u h á k , t'ehérneniück, bútorok slb. eladása.
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)( A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi állat*
piacra felhajtottak 38 borjut, 19 juhot,' 31 bizotf
sertést, 154 sovány sertést és. 62 választási malacot. Az állalárak a következők voltak:'borjú kilója 80—1.10, jub 65—68, hizott sértés 12(É_118 fillér. Éves sovány sertcs darabja 80—100 pengő, féléves 60—70, választási malac párja 33—10 P. Huh,
Marhahús I. r. 1.80—1.90, II. r. 1.60—1.S0.111. r. 1.30—
1.60, borjúcomb 2.40—2.60, lapocka 2.00—2.20, karaj 1.80—220. nvakas 1.60, szegy 1.60. pörköltnek
való 1.50—1.60. sertéskaraj 2.44, comb 2.21—2.GO, lapocka 2.24—2.60. tarja 2.20. oldalas 1,80, zsirszalonna 2.20, háj 2.24, zsír 2.32 P. Teljes lej literje piacon 26—28, csarnokban 28 fillér. Baromfi,
Csirke rántani való párja 1.60—2.10, kilója 1.40-t
1.60, nagyobb párja 2.60—5.00, kilója 1.10-1.60,
x A Nemzeti Bajnokság vasárnapi fordulója. lyuk párja 4.00—6.50, kilója 1.15—1.30, sovány kaA szegedi NB-csapatokon. kivül a következő mér- csa párja 4.20—7.00, hizott kilója 1.40—1.90, sokőzések kerülnek eldöntésre vasárnap a három vánv lud párja 7—14, hizott kilója 1.50—180,
osztályban: 1. osztály: DMA VAG—SBTC, Elck- pulvka párja 7—14, kilója 1.25—1.10. tojás kilóját
trornos—Törekvcs, Gamma—WMFC,
Kispest— ' 2.50—3.00 P. Gyümölcs. Alma téli szép 70—100,
Ferencváros, Tokod—Haladás,
Újpest—Szolnok, közönséges 40—70, körle téli szép 90—1.60, közönséges 70—1.00, cscmegeszöllö
1,60—2.00, keII. osztály: Duna-csoport: Zugló—D. Magyarság,
vert 1.00-1.30, dió 1.20—1.50, naspolya 60-1.00 P.
Szombathely—SFAG, Pénzügy—Vasas, EgyetérZöldség. Burgonya nvári rózsa 12—13, őszi rózsái
tés—D VAG, SVSli—MTK, Tisza-csoport: DVSC—
Ózd, Mátészalka—líusj, T. Előre—Ganz, KAC—
10—1.3, Ella 9—11. Gülbaba 11-13. oltott rózsa
Rákóczi, Lampart—Miskolc/
SSE—B. Vasutas, 11—13, Krügcr 7—9, takarmány 6—8, vöröshagyB.MAVAG—Pereces, III. osztalv: Keleti-csoport: ma 20—40, fokhagyma 60—1.00, petrezselyem 20—
SzTE—C. MO VE, HTVE—FTC, GyAC—CsAK, 30, sárgarépa 14—26, vöröscékla kilója 10—20, vöTestvériség—WMTK, Szolnok Il.-OTK.
röskáposzta 10—20, zeller darabja 1—16, fejesX Vasutas—SzTK klubközi ökötvivóniérkőzés káposzta kilója 6—10, kelkáposzta S—12. karfiol
a Vasutas-stadion tornacsarnokában. Hosszú idő darabja 10-50, saláta feje 2—6, karaláb kilója 10
után ismét ökölvivönitccs tesz Szegeden. Vasár- —14, tök főzni való 10—ltí, zöld paprika apró henap eélután 5 órai kezdettel eldöntésre kerül a
gyes 10 darab 3—5, tölteni való 30—«V forma kiVasutas—SzTK klubközi mérkőzés. Az érdekesnek lója 70—1.20, spenót 20—30. sóska 30—50, zöld
Ígérkező talalkozót a Vasutas-stadion lornacsai- kukorica csöve 1—8 fillér. Fözércs paprika nj füzérje 1.20—3.40,
nokaban íendezik meg. •
be, megnyeri a mérkőzést. A harmadik 6zegcdi
I. osztályú meccset, a Móraváros—SzAK 111. mérkőzést a - Cserepes-soron játsszák le. A favorit
piros-fehéreknek nehéz dolguk lesz a móravárosick otthonában; meglepetés is érheti őket. A játék délután fél 2 órakor kezdődik.
A szegedi alosztály többi vasárnapi meccse:
I. osztáLy: Kecskemét: KTE— Postás, Kiskunfélegyháza: KTK—SzTK, II. osztály: Szeged: Móraváros II.—Postás II. (Cserepes-sor, délelőtt fél
12 órakor), SzFIE II.—MAK II. (Egyetemi stadion, délután 12.05 órakor), ifjúsági bajnokság:
Szeged: SzAK—KAC (Temesvári-körut, délelőtt
10 órakor), Hódmezővásárhely: HTVE—SzTE.
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Női kabátot, bundát, férfi öltönyt, télikabátot, bőrkabátot, bekecset, férfi
bundát, fiu és leányka kabátot
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BUDAPEST I.

BUDAPEST ÍL
'11; Balázs Kálmán cigányzenekara. 12.05: Lorente rádiófélóra. 12.05: Tán ele mezek. 17.15: Olasz
dalok. Közreműködik Horváth József (ének) és a
.Szalonötös. 18.10: As Operaház november 13.-5
előadásának közvetítése. Hangfelvétel. Németh
Mária vendégFelléptévcl: Álarcosbál. Dalmű három felvonásban. Zenéjét szerezte Verdi. Szövegét irta Piave. Fordította Zoltán Vilmos. Vezényli Failotii Sergio. Rendezte ifj. Oláh Gusztáv. 20:
Hirek német, olasz, angol és francia nyelven.
Utána: ügető verseny eredmények. 20.30: Az Álarcosbál IV. felvonásának közvetítése
KASSA
9: Egyházi ének és szentbeszéd a Szent Domonkos Rend kassai templomából. 11: I-Iangie
mezek. 11.15: llirek. 11.35: Magyar müvésziemeze.ká 11.15: Magyar kincsestár. Részletek Márki
Sándor: Erzsébet királyné c. kolozsvári emlékbeszédéből. (Felolvasás.) 12.05: Levente félóra.
17.15: A Miskolci Mozdonyvezetők Dalkörének
műsora, vezényel Kiss Dénes. 18-21: Azonos Budapest I. műsorával

Műtrágyák:
szuperfoszfá 4 , pétisó, kálisó.
Mínrienfc'c növényvétie'mi szerek:
Dóriimul wasclr, ucoücnririn, kenpor, trernyócityv, gazdasági kenőcsök
olajok, mindenfajta fcslrLúruk megbizhaló és olcsó beszerzési helye az
51 év óla lerínál ló

K A R D O S

festéküsieSben
TÉR

H É T F Ö,

23*ig,

N O V E M B E R
BUDAPEST

8,00: Ébresztő. Szózat. Hanglemezek,
8.45: Hirek.
10.00: Református istentisztelet
a liálvj u-lén
templomból. Prédikál Muraközi tiyui'a.
l'l.üO; Egyházi ének és szentbeszéd a Szent L)umonkos-reud templomából. A szeutbcszcdet P. Badalik Bertalan moudja,
12,20: Időjelzés, időjárás- és vfzáU2sjelei]lí;s
12.30: A Maria Terézia 1, honvéd 'gyalogezred
zenekara. 1 ezényel Pougrácz Géza.
13,00: Rádiókrónika. Elmondja Papp Jenő,
13.45: Hirek.
14.00: Hanglemezek.
15.00: Hangképék a kolozsvári gazdasági akadémia ünnepélyes megnyitásáról.
15-30: Honvédmüsor,
16.30: x\z érdi népfőiskola. Marék Aulai dr. előadása.
17.00: Hirek magyar, szlovák és ruszin nyelven.
1715: Tánc, muzsika, kacagás. A Royal Varieté
műsorából.
17.45: ÉrmelJék. Papp Viktor csevegése.
18.00: Hargilaváralja jelképes község székely ünnepségének
közvetítése a Pesti Vigadó
nagytcméből.
19.00: Hirek magyar, német cs román nyelven.
(19.29: Régi kolozsvári cigányprímások és cigány.'
zenészek. Balázs Árpád előadása. Közreműködik kolozsvári Balogh Jancsi cigányzenekara.
"90.05: Sporteredmények.
20.15: Nikita Magalov zongorázik,
20.40: llirek, idöjárásjelentés.

Szeged, VALÉRIA

n o v e m b e r

(husospiae)

18

l

1(1 Xh Utazás Hunyad-megyében és a Maros mentén. Felolvasás.
10.45: Költők bucsuzása. Irta Uzonyi Pál. Felolvasás.
12.10: Országos Postászenekar. Vezényel ürdögh
János.
13.30: Lovászi Ferenc cigányzenekara.
15.20: Szórakoztató hanglemezek.
16.15: Diákfélóra: Híres magyar országgyűlések.
Ferdinánd Mihály dr. előadása,
17.15: A rádió szalonzenekara.
18.10: • Erdély irodalma. Kcreszlury Dezső "dr. előadása.
•
18.40: Nagykovácsy Hona énekel ötös-kísérettel.
19.20: Az Operaházi zenekar. Vezényel Failoni
Sergio, Közreműködik Némelhy Ella és
Röslcr Endre, az Operaház tagjai.
20.40: llirek. időjárásjelentés.

OECMAG7A'RORSZSG
VASÁRNAP, 1940. november 17:
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katona. A világ legerősebb hadserege: a heti.
Irta Tirócsányi Zoltán dr. Felolvasás. 20.45: Farkas Béla cigányzenekara.
KASSA
10—11: Azonos Budapest I. műsorával. 10-kof
hirek. 11.05: Régi gömöri juhászélet. Márkus Mihály előadása. 11.20: Hanglemezek. Operaáriák.
11.40: Hirek. 17.15; A 31-ik honvéd gyalogezred
zenekarának műsora. Vezényel lladányi Antal;
18.35i A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági előadásának műsora. 19—21: Azonos Budapest ]. műsorával.

Sebestyén József
ok!, gépészmérnök

körpouti fittes cs egészségügyi berendezések vállú tata. Mindennemű vlz-gáz-gőz javítások szakszerű elvégzését vállalja s ' összes S Z E R E L É S I
ANYAGOK olcsó beszerzési forrása. — SZEGED,
RIGÓ-UTCA 30. Telefon: 14-43.
142
SZERDA,
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BUDAPEST X.
10.20: A magyar szobrászat úttörője. M a Sába
dor Géza dr. Felolvasás. ,
10.45: Napoleon tervei Magyarországgal, Re Ml
Dezső előadása.
12.10: Hanglemezek.
13.30: A Melles Béta-zenekar. Vezényel Vinezer
BUDAPEST n .
Ottó.
17.15: A nyolcvanéves l'aderewszki. Tox-onyi 15.20: Csorba Dezső cigányzenekara.
Rigó Csaba előadása hanglemezekkel. 17.35: Né- 16.15: Mai munkásnönevelés. IrLa Massoa Izabella. Felolvasás.
met nyelvoktatás. Szentgyörgyi Ede dr. előadása.
18: Hirek. 18.10: Veres Károly, és fia cigányze- 17.15: Erdélyi népdalfeldolgozások. Török Erzsébet énekel, zongorán kiséri Raics Iván.
nekara. 19.10: Marconnáy Tibor verseiből előad
Kovrig Emil. 19.25: TáncIemezek. 20: Hirek né- 17.40: Illyés Gyula verseiből előad Várkonyi Zoitán.
met, olasz, angol, francia és eszperantó nyeltén.
20.25: A. Regnum Marianum .3. sz. cserkészcsapat 17.55: A rádió szalonzenekara. Vezényel EeiliMt
luvöszenekara.
István. Közreműködik B. Fehér Miklós.
18.15: Külügyi negyedóra.
19.20: Orfeumtól a hangosfilmig. Irta és összeálKASSA
litotla Szathmáry Antal. Az összekötő saö«
10—11: Azonos Budapest I. műsorával. 10-kor
veget elmondja Apáti Imre. Közreműködik
hirek. 11.05: Mái • magyar költők az őszről. SánSzilvássy Margit, az Operaház tagja, OrosJT
dor László előadása költeményekkel. 11.25: HangVilma. Fekete Fát és Angyal Nagy Gyula*
lemezek. Magyar nóták. 11.40: llirek. 15.20: R. LiA rádió szalonzenekarát és az énekegyütbay Ica székely népdalokat énekel. Illés Béla és
test Bertha István vezényli,
cigányzenekara muzsikál. 16.15—21: Azonos Bu- 20.10: Hirek, idöjárásjelentés.
dapest I. műsorával.
BUDAPEST IL
17.15: Utazás a Balkánon. I. rész: Szófia. Irta
K E D D ,
N O V E M B E R
1 9 Baky Mária. Felolvasás. 17.10: Lakatos Flóris es
fia cigányzenekara muzsikál, Gaudi-Tasi Ignao
tárogatózik. 18: llirek. 19.20: Olasz nyelvoktatás,
BUDAPEST I.
18.45: Az Operaház november 14,-i előadásának
J0.20: Emlékezés az elköltözött barátokra, liU: közvetítése. Hangfelvétel. Bajazzók. Dráma két
felvonásban. Szövegét és zenéjét irta Lconcavalitj Hegedűs Sándor. Felolvasás.
lo. Fordította Radó A. Vezényli Rubányi Vilmos,
10.15: Divattudósltás. Felolvasás.
,
Néhai Szemere Árpád rendezése szerint. 20: Hí12.10: Horváth Jancsi cigányzenekara,
rek német, olasz, angol és francia nyelven. 20.20:
13.30: A rádió szalonzenekara.
Mai magyar szerzők bemutató hangversenye.
15.20: Baialajka-zenekar.
15 40: Mit főzzünk? Háziasszonyok beszélgetnek.
KASSA
16.10: Gyermekdélután. A'czcti Kilián Zoltán, Vásárfia. Hangjáték dalokkal. Irta Arató Bé10—11: Azonos Budapest I. műsorával. 10-kor
la. Előadják a gyermekszereplők.
hirek. 11.05: Felvidéki turisztika: A füzéri romok17.15: Tabányi Mihály tangóliarmonika-hárrnasa.
nál. Dernöi Klekner Emil előadása. 11.20: Szó17.35: Amerikai romantika. Fedák Ágota d". cse- rakoztató hanglemezek. 11.40: Hirek. 17.40: Hangveg az. elnökválasztásról.
lemezek. 18.13—21: Azonos Budapest 1. műsorá1755: Vörös Sári és Várkonyi István magyar nó- val.
tákat énekel, kísér Sárai, Elemér cigányzekara.
CSÜTÖRTÖK,
NOVEMBER
31
18.15: A kisiparos cs a közszállitás. Valter Gyula előadása.
19,20: Delizsáncón, gőzösön, repülőn. Vers és muBUDAPEST U
zsika. összeállította Cs Szabó László és
10.20;
Somtay
Károly
elbeszéléseiből felolvasás.
Laczkovits János rlr. Közreműködik Báthy
10.45:
Kis
emlékek
egy
nagy emberről. (Ady
Anna, az Operaház tagja, R. Simonffy MarEndre.) Irta Szűcs Győző. Fejolvasás.
gít és Lehotav Árpád,
20.25: Farkas Béla zenekara keringöket és da- 12.10: Sándor János hegedül zongorakísérettel.
12.55: Szatmári lla énekel zongorakísérettel.
lokat játszik.
13.30: Weidinger Ede szalonzenekara,
20.10: I-Iirek. idöjárásjelentés.
15.20: Magyar nóták. Hanglemezek.
16.15: Ruszin hallgatóinknak. Oszuszky MáráC
BUDAPEST II
ruszin népdalokat énekel zangorakisére!tel,
17.15; Ruszin hallgatóinknak. 17.15: Hanglemez 17.15: Szabó Kálmán jazz-hármasa.
15: Hirek 18-10: Francia nyelvo'-tatás. G'arzó Mik- 17.35: A földművelésügyi minisztérium rádióéin
adássorozata.
lós rlr. előadása. lSjBö: A fóldmövelésügvi mi-'
nisztérium mezőgazdáság: félórája. 19: Rendőr- 18.00: 15 perc. Pethes Sándor és Dénes György
vidám műsora.
zenekar. Vezényel Szóllossy Ferenc. 20: Hírek
nemet, olasz. angol és francia nyelven
90 20: 18.15: -A magyar ifjúság önmagáról. Zilahy Lajos
T aettíversftnveredmónvfk. 20.25: Harmincl-ét ó'omelőadása-
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18.40: A- Gebei-hármas hangversenye a németmagyar müvészcsere keretében.
13.20: Az örök ideál. Szinmü három felvonásban.
Irta Rino Alessi. Fordította Fá.y I. Béla.
Rádiószinpadra alkalmazta Barsi Ödön.
Rendezi Csanády György.
30.10: Hirek. időjarásjclentcs.

Gyermekkori

í 6 á r u \
szoiíd árat
figyelmes

BUDAPEST 11.
. 16.15:. Pátria hanglemezek. 17.15: Szokásaink
és a megszokás. Szánthó Károly dr. előadása. 17
óra 40: A Í5. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel Fogarassy István, 18.35: Angol nyelvoktatás. J. W. Thompson előadása. 19: Pertis Pali cigányzenekara. 29; Hirek német, olasz, angol, francia és eszperantó nyelven. 30.35: Ügetőversenyeredmények. 20.30: Német és olasz filmdalok hanglemezről®KASSA
10—11: Azonos Budapest 1. műsorával. 10-ker
hirek. 11.05: Szlovák hallgatóinknak: Jan Levosiav Bella Erdélyben. Buchner Sándor dr. előadása. 11.25: Géczy Barnabás zenekarának hanglemezei. 11.40: Ilirek. 16.15: Látogatás Kassa város Tüzér-uteai csecsemő-, kisded- és napközi
otthonában. Beszél Kenéz Lilla. 16.15—21: Azonos Budapest I. műsorával.
P É N T E K ,

N O V E M B E R

22

BUDAPEST L
10.20: Nemzeti érdekünk a gyümölcsfogyasztás.
Irta Feja Győző dr. Felolvasás.
10.45: Az iskola és az egészség. Felolvasás.
12.10: A József nádor 2. honvéd gyalogezred zekara. Vezényel Seregi Artúr,
13.30: Magyar Revü Tánczenekara.
15.20: Szórakoztató hanglemezek.
15.40: Mit főzzünk? Háziasszonyok beszélgetnek.
16.10: Magyar helyesírás. Fekete Miklós dr. előadása.
Utána: Ifjúsági közlemények.
17.15: Táncleniezek.
17.40: Sportközfemények.
17.50: A rádió szalonzenekara. Vezényel Bertha
István. Közreműködik Eyssen Irén (ének.)
18,36: Költői verseny Japánban. Irta Molnár Miklós. Felolvassa Somogyi Erzsi.
19,20: Az Operaház műsorából. Hangfelvétel.
20.40: Hirek. idő járásjelentés.
BUDAPEST

n,

17.15: Múlt a föld alat. Huszár Lajos előadása.
17.40: A Soroksári Vas- és Fémmunkások Dalkarának műsora. Vezényel Weninger Károly. 18:
Hírek. 18.10: Gyorsirótanfolyam. Szlabey
Géza
előadása. 18.40: Ákom Lajos orgonál. Közvetítés
a Kálvin-téri templomból. 19.10: A cvikkeres egér.
Thirrzó Gábor humoros elbeszélése. 19.30: Kamarazene hanglemezről. 20: Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. 20.20: Beszkárt-zenekar.
Vezényel Müller Károh®.

k i s t
ül||«HWII,MII.IIIBj

k i s ér le

figyelemmel

hirdetés

einket

17.45: Ilniczky László tánczenekara játszik.
18.20: Nagybánya. Réti József előadása.
18.40: Balázs Gyula dr. magyar nótákat zongorázik.
19.20: Vig özvegy. Operettrészletek. Szövegét irta
Leon Viktor és Stein. Fordította Mérei. Zenéjét szerezte Lehár Ferenc. Az összekötő
szöveget irta K. Halász Gyula. Felolvassa
Apáti Imre. A 'rádió szalonzenekart vezényli Marthon Géza.
20.10: Hirek, idöjárásjelentcs.
BUDAPEST II.
17.15: Ilniczky László tánczenekara játszik. 17
óra 30: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 18: Hirek. 18.10:
Szórakoztató
hanglemezek. 19: Corsica királya. Felolvasás. 19
óra 30: Csermelyné Zsebök Vilma cs Robmann
Henrik hárfakettöse. 20: Hirek. 20.20: Pertis Jenő
és cigányzenekara muzsikál.
KASSA
10—11: Azonos Budapest I. műsorával. 10-kor
hirek. 11.05: A Felvidék népének faji összetétele.
Fehér Miklós dr. előadása. 11.25: Tánclemezek.
11.40: Hirek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 17.15: Hanglemezek. Egyvelegek. 17.30:
A földmüvelésügyi minisztérium mezőgazdasági
előadása. 18—21: Azonos Budapest I. műsorával.

Hirdetmény

A városi adóhivatal közhírré teszi, hqgy az
Országos Földbirtokrendezö Bíróság egyes bírája azok ellen, akik Szeged sz. kir. város tápéi, valamint a felsőtanyai földbirtokából 66.975
—1928. O. F. B. számú Ítélettel juttatott kishaszonbérletek után 15.576—1935. O. F. B. számú
KASSA
10—11: Azonos Budapest I. műsorával. 10-kor ítélettel leszállított és már 1910. évi április, ilhirek. 11.15: Baróli Szabó Dávid kassai tanársá- letve május 1-én esedékes haszonbért ismételt
ga. Szabó Adorján előadása. 11.25: Hanglemezek. fölhívásra sem fizették meg az 198S:XII. tc. 10.
11.40: Hirek. 17.15: Éneklő Gömör, Manga János §-a (1) bek. és az 1933:XVI1I. le. utolsó bekezdéelőadása dal- és zenebetétekkcl. 17.55; Demo De- sének 2. pontja alapján a kielégítési végrehajtást
zső tilinkózik, Orgován Jani és cigányzenekara elrendeli.
A végrehajtás foganatosításával az Országos
muzsikál. 18.35—21: Azonos Budapest I. műsoráFöldbirtokrendező Bíróság egyes bírája az 1. beval.
kezdésben idézett jogszabályok értelmében Szeged sz. kir. város adóhivatalát bizza meg. A záN O V E M B E R
SZOMBAT,
t S logolás fogonatositása előtt felhívja a városi
adóhivatal a 600—1927. P, M. rendelet 47. §-»
értelmében hátralékosokat, hogy hátralékukat S
BUDAPEST L
nap alatt fizessék be, mert különben ellenük a
10.20: Mindennapi evőeszközeink története.
Irta: végrehajtási eljárást folyamatba teszi és a befiSzirmay-Kalós Margit. Felolvasás.
zetés elmulasztása a hátralékos követelések fenn10.45: Mit nézzünk meg? Az osztropatakai Van- tartásával a juttatás elvészlését is maga után
dái leletet a Nemzeti Múzeumban. Ismerte- j vonja.
ti Kovrig Ilona dr.
Az Országos Földbirtokrendezö Bíróság egyes
12.10: Szórakoztató zene.
j furájának 9.890 cs 10.347—1940. O. F. B. szánra
13.30: Hanglemezek.
, végzése ellen a közhírré tételtől számított 15 nan
15.20: Kiss Lajos cigányzenekara.
alatt fellebbezésnek van helye az Országos Föld16.10: Ifjúsági rádió. Gye rmek m évé* zek tarka birtokrendező Bíróság Tanácsához.
Szeged, J940 november 17.
hangversenye. .Vezeti Kilián Zoltán.
Városi Adóhivatal,
17.15: Rádióposta.

LUCZA JOZfEF

s

A gyermekkorban előforduló bőrelváltozásakat részben veleszületett hajlandóság, részben táplálkozási zavar, de igen gyakran a helytelen bőrápolás is előidézheti.
A kis gyermekek tisztántartása igen fontos.
Gyakran kell őket füröszteni, tuizsirozolt szappannal mosni, a hajlatokat enyhe krémmel, vagy
olajjal bekenni, szükségszerint hinlöpoi ozm. A
tisztaság védelmet nyújt a bőrkiütésekkel széniben.
A gyermek arcbőre általában a bakfisket f
száraz, de már a 10—12 éves leánygyermek a cán mitesszerek, sőt pattanások is előfordulhatnak, E mindennapos szépséghiba ellen ajánlatos
a gyakori, meleg vízben, speciális szappannal va «
mosakodás. Makacsabb esetekben az ilyen bőr.
n.égis szakszerűen kell kezeltetni, uehogy az jóvátehetetlenül elromoljon.
A veleszületett gyermekkori szépséghibákat,
mint például az anyajegyeket, lencséket stb., de
a később keletkezetteket is, mint például a szemölcsöket lehetőleg a serdülőkor beállta előtt
kell rendbehozatni, mert ebben az időszakban a
bőr a legszebben gyógyul.
Nagyon sok későbbi szépséghibákat, keserűséget és szemrehányást kerülhetünk el, ha a bőrt a
legfiatalabb kortól kezdve kellő védelemben és
ápolásban részesítjük.
R. O.-né
KOZMETIKA! ÜZENETEK
M. Sándorné, 26: Megfelelő zsiroskenőcsnek »
bedörzsölése ugy nappal a puder alá. mint éjszakára bőségesen ajánlatos.
Fiatal szomorú asszonyka: Helyi fogyasztást
kell végeztetni, ami csak ott fogyaszt, ahol alkalmazzák.
H. Ilona: Valószínű leírásából, hogy gombásfertőzés. Többfelé lehet. Láttatlanul nem lehet véleményt adni.
Előfizető neje, 32: Csak elektromos eljárással
lehet tökéletesen és véglegesen eltüntetni; minden
szőrvesztő csak erősíti a szálakat.
Lebarnult. Börct nagyon könnyen ki lehet fehéríteni.
' A m e r i k a i

c i t m m m

k é s z í t m é n y e k
arovizek, krémek, olajok, púderek, SzeplS elleni
lényvldö szerek,

Relfer Qszkárné kozmetikai Intézete

Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
94.092, 94.678—1910. va. sz.

weimeícsio- vcőwíIs/ího n a b o u e u tér

szépséghibák

ti

Szeged, pugonios-tér 11, L em. Telefon 26—02.
IreipOlás. Szépségbibik, szemölcsök, szSrszílak
végleges eltávolítása. Fénykezelés.
TanTfvínyok kiképzése.
Olcsó bérlstadsss*.
Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
94045—1940. va. sz.

Hirdetmény
Szeged városban az 1910. évben árvíz cs pf>
ronospora által okozott elemi károk folytári adoelcendésbcn részesült birtokosokról készült földadó leírási jegyzékeket 19-10 nov. 17-töl december l-ig bezárólag 15 napi közszemléié teszi k>
a városi adóhivatal. Ezen idő alatt az érdekeltek a leírási jegyzéket a városi adóhivatalban
megtekinthetik és a törlésbe hozott adó összege
ellen a közszemle lejártát követő naptól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek. A
fellebbezést a Közigazgatási Bizottság Adóügyi
Bizottságához kell címezni és a m. kir. pénzügyigazgatóságnál benyújtani.
Szeged, 1910 november 17.
Városi

Adóhivatal.

V a r r á H é n e M Nerélcpárok

gumik és alkatrészek az ismert olcsó árakbsf
kaphatók. RÁDIÓK: Philips rádió újdonságok nálam beszerezhetők
S z á n t ó S á n d o r
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FILM
Időszerű filmhíradó
GOKODI FOGOLY
Az orosz
báiokisaszszony. a magyar badifogolytiszt és a forradalmi
terrorcsapat
parancsnok
izcrelmi drámája. A bárókisasszony
törékeny,
finom cs fehér, mint a
-lltOBJSzál, á magyar főhadnagy daliás, önfeláídocó és szerelmes, mint egy fiatal diák, a
Vanosukás parancsnok vutkiszagu, vad cs tzenvedéiyes, dc nagylelkű is és nem löveti agyon a
szerelmespárt, hanem
elősegíti
menekülésüket
Magyarországra. A világháború és a forradalmak romjain kivirágzó szerelem megindító és
sokszor a valószínűségen túlmenően költői és
szélsőséges. Az uj sztár, Adorján Éva, csinos
s, játszani is tud, érdeklődéssel várjuk következő filmjét. A terrorista szerepében Pethö Attila
hallatlanul kifejező erejű drámai játéka viszi
a filmet. A rokonszenves Ajtai Andor igazi katonatiszt, Pethes Ferenc mulatságos tisztiszolga.
Szerelmeseknek való film,
ÍCHÜ BERT-SZERENA D
Az a ritka film. amcigazén
osak
bejunyjt
szemmel lehet élvezni. A
német zeneköltő éleiének
egy kis epizódját körülszövő melódia-áradat magával ragad és édes hangulatba ringat,
mihelyt
azonban kinyitjuk a szemünket, észrevesszük,
hogy a francia rendező Bécs igazi biedern.eyerkorát hamisan adja vissza, Lilian Ilarvcy pedig,
aki a Schubertet megihlető angol táncosnő muísa-szercpét játsza, tul van már azon a koion,
.amellyel hangos és fide. fiatal lányt lehel alakítani. A muzsika pompás, a film azonban Jóüvet
markáns alakítása mellett is bizony-bizony gyengécske,
a

család
Yitriololdatban
előhívott német film, amelynek
képeit valósággal
Röntgensugarak fényénél vették fel, hogy a világot
egykor uraló határtalan
Rothschild-vagyon
megalapítóinak, a
frankfurti
qettó lakójának, Anselm Mayernek, továbbá a
londoni fezőr Jamesnek cs a párisi Náthánnak
alakjaiban kegyetlen és könyörtelen kendőzetlenheggel táruljon elénk pénzéhségük, erkölcsi gátüst nem ismerő hatalomra való törekvésük és
mindazon tulajdonságaik, amelyek ellen ma fellázad az uj-arcu Európa. Minden jelenet külön vádirat, minden figura külön vádlott-tipus. Az egész
film tendenciózus, de mesterien az. A színészek
iátéka brutális erejti, de amellett művészi és remek. Ez az elmúlt bét nagy sikerfilmje, amelyikről ma legtöbbet beszélnek Budapesten,
A

kotsc'hild

GYAVA

HŐS

Mi teheti más a bősöket gyávává As a gyávákat oroszlánszívű hősökké, mint a szerelein? A
mulatságos Heinz
Rflhmann, a félénk és félszt-g
diák fogvicsorgató oroszlánokat idomít a cirkusz
porondján mert erre kényszeríti az a vad szerelem, amelyet a cirkusz rettenhetetlen igazgatójának leánya iránt érez. Rengeteg kacagtató
félreértés és fonák helyzet adódik a filmben az
ismert vígjátéki szabályok
szerint.
Rühmann
partnernője, Gusli Huber kedves, a humor azonban kissé bálvány és mesterkélt
Szerkesztésért és kiadásért felel;
Berey
G é t «
főszerkesztő,
s Délmsgvarország Ilirlap- és Nyomflavállalal Rt.
ügyvezető-igazgatója.
—oO»—
Szerkesztőség: Szeged, Fvudo|I-tér 8., 1. cm. — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14, — Kiadóin vata: Szeged. Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesz.
tőség, kiadóhivatal és nyomda); 13-66.Kiadótulajdoooö:
Ddmagvarország Hírlap- és Nvomriavállalat Rt
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY hörforgÓgépéo
Szeged, Kálvária-utca 14., teléfon: 10-Si.
Felelős üzen-'vezeíö: Ablaka Istvá*

INGATLANFORGALOM

PRÓHIRDETÉSE1

Szeged város területén 1910 november ő-tój
november 16-ig a következő ingatlanok cseréllek
gazdát:
Dr, Szántó Elemér szegedi lakos eladta Hódi
erdeje dülőbeli 1 kat. hold, 1500 n. öl szánlóját
36.08 K kat. tjövedelemmel Bugyi Pál szegedi
lakosnak 3200 P vételárért.
; Kelemen János és neje szegedi • lakosok eladták Árviz-utca 31 sz. a. lakóházukat, 166 n. öl.
telekkel 18.000 F vételárért dr. Harsai Károly
szegedi lakosnak.
Szentendrei Antal és neje szegedi lakosok el.
adták Nádas-utca 15 sz. lakóházukat, 155 o. öl
udvarral tiOQO P vételárért Horváth István és
neje szegedi lakosoknak.
Juhász Mihályné szegedi lakos eladta Gajgonya 264 sz. lakóházát 4 kat. bold 274 n. öl vegyes földdel 1/10-etJ részben Juhász Fái és neje
szegedi lakosoknak 220 P vételárért.
Kovács János 6zegedi lakos eladta Balástya
454 sz. lakóházát, 881 n. öl szántóval 10.69 Kkat.
tiszta jövedelemmel Kormány Imrp és neje szegedi lakosoknak 600 P vételárért.
Varga Antalné és társai eladták Kunhalom
dülőbeli 399 n. öl szántójukat, 2.62 K kat. tjövedelemmel Szélpál Ferencné és társai szegedi lakosoknak 400 P vételárért.
Iiódi György szegjed] lakos eladta örhalom
dülőbeli 1 kat. hold és 758 n. öl szántóját 8.54 K
kat. tiszta jövedelemmel, Gombos Pál és neje
szegedi lakosoknak 2200 P vételárért.
Kiss Antalné szegedi lakos eladta Kissziksós
dülőbeli 820 n. öl szöllő és szántójukat 7.40 K
kat. tjövedelemmel Bóka Antal és neje szegedi
lakosoknak.
Juhász Ferencné szegedi lakos eladta 1261 n.
'öl szántóját cs legelőjét 3.52 K kat. tjövedelemmel dr. Széli Gyula szegcdi lakosnak 500 P vételárért.
Rodó Jánosné és társai szegődi lakosok" eladták Tari dülőbeli 14S1 n. öl szántó és rétjüket
-194
K'áh Tjövedelemmel Varga Imte cs tféje
Vzcgcdi lakosoknak 1800 P vételárért.
Vásárhelyi Lajos és neje szegedi lakosok eladták Nagyszillé? dülőbeli 286 n. nl szántójukat
6.44 K kat. (jövedelemmel Kovács Terézia budapesti lakosnak 713 P vételárért.
" Biczók György szegedi lakoe eladl? Jámiorka
diilöheli 162 n. öl szántóját* 2.58 K kat. tjövedelemmel Juhász József és társa szegedi lakosoknak 1188 P vételárért.
özv. Juhász Andrásné és társa eladták Yalcría-lér 13 és Attila-utca 9 sz. a. lakóházukat AVitheim 'Arnold és társai szegedi lakosoknak 110.0G0
P vételárért.
Molnár Béláné szegedi lakos eladta Ballagiló
dülőbeli 61 n. öl kertjét —.61 K kat. (jövedelem-;
mel Csonka Imréné szegedi lakosnak 470.86 P
vételárért.
özv. Katona Mihályné és társai szegedi lakosok eladták Kászonyi dülőbeli 763 n. öl szántójukat 2.19 K kat. tjövedelemmel Németh Imre és
neje szegedi lakosoknak 600 P vételárért.
Kémándy Andrásné szegedi lakos eladta Kisteleki-u. lóa. sz. lakóházát, 202 n. öl kert, szöllő
és udvarral 4.48 K kat. tjövedelemmel Czékus
Zoltánné szegedi lakosnak 5000 P vételárért.
Kovács János és társai szegedi lakosok eladták Daru-u. 10 sz, a. lakóházukat 214 n. öl
kerttel 2.14 K kat. tjövedelemmel Nevfcs Flóriánné és társa szegedi lakosoknak 3000 P vételárért.
A Nemzeti Hitelintézet rt. budapesti bejegyzett cég eladta Cserepes-sor 33 sz. a. lakóházát
400 n. öl udvarral Csonka Kálmán és neje szege*,
di lakosoknak 10.500 Y vételárért.
Szekeres János és társai szegedi lakosok eladták Kisfaludi-u. 24 sz. lakóházukat 334 n. öl
kerttel 3.63 K k a t , tjövedelemmel Bodó.Vilmos
szegedi lakosnak 8500 F vételárért. ,
riav. rirdögb Imréné szegedj lakos eladta
Szent Antal-u. 9 sz. a. lakóházát, udvarral Elek
János és neje szegedi lakosoknak 9000 P. vételárért.
Főz Ferenc szegedi lakos eladta Székhát dülőbeli 800 n. 61 legelőjét 2.20 K kat. (jövedelemmel Kovács István és neje szegedi' lakosuknak
4469 F vételárért.
Nincs aktuálisabb: Madár Imréné
PILLÉRES FÖiSÉtí ét
HÚSTALAN NAPOK
tökéletes rsceptkonyvéMH. Ara 80 fillér. Kapható Délmaeryarorsz.ig
kiadóhivatalában. Zsir'• falan- főzés DÓlrészf

ELADÖ

kezénragvsáru
koksz- cs. szénfüíésü

töltökályha
igen .jutányosán.
a- kiadóban.

13

D ®DM Á G Y Á R O R S 2 X G
V A S Á R N A P , 1940. november 17.

Cim

Bútorozott
döszoba
december
adó! Rudolf
emelet.

szoba fürhasználattal
egyre
kitér 14, 11.

Különbejáratu
bútorozott szoba kiadó. Szent
Miklós u. 6a.. az emeleten.
Bútorozott szoba, vagy
bútor nélkül kiadó. Füredi u. 1. Ugyanott gyér
mek gondozását vállalom.
Bútorozott szoba fürdőszoba
használattal
december l-re kiadó —
Korona u. 6. emelet
jobbra.
Különbejáratu
bútorozott utcai szoba fűidészoba használattal kiadó. Püspök
ti. Ha.
l-t.
. Elegánsan
bútorozott
különbejáratu szoba —
fürdőszobával kiadó —
Szilágyi n. 1, 1. 6.,
Szépen bútorozott szoba teljes ellátással is
kiadó. Bocskai u. 4.
Bútorozott szoba kiadó
fürdőszoba használattal
Kígyó u. 2 sz., félemelet
különbejáratu utcái —•
bútorozott szoba kiadó.
ese'Heg üresen is. Somogyi ' u. 22. Lázáruknál.
Különbejáratu
kisebb
szoba, furdöszobaliasz.-'
nálattal azonnalra
is
kiadó. Kárász n. 14, —
III. emelet H ajtó.
Különbejáratu
modernül berendezett szoba
fürdőszoba használattal
azonnalra is kiadó. Kárász u. 14 sz. TTl. cm.
14 ajtó.

Sürgősen
KIADÓ
1', 2, 3 és
Halász
Mérey u.
tér.

LAKÁSOK?
4 szobás, érd.:
Ingatlaniroda,
12. Rákóczi-

If AZILRAK
kiadó lakásaikat azonnalra", v. májusra szíveskedjenek bejelenteni a
LakásközvctitŐ
irodában,
előjegyzésben lévő: /ideheivezelt
tanár urak és tisztvi- •
selük részére. Lakusközvetitő iroda. Dtigonies tér 11 Tel. 16-38.
Cimre tessék ügyelni.
KIADOK
azonnalin v. májusra
3—4 szobás
lakások,
magánházak, garzón és
bútorozott szobák csekély dijazásért kőzveliti a már 10 éve fennálló
LakásKö/.vetltő
iroda. Dugonics tér 11.
tel.: 16-38. Cimre tessék ügyelni!
301
Nagykörúton egy szoba, előszoba, fürdőszobából álló modern garszoulakás dec. l-re kiadó. Érdeklődni
Madách u. 19.
Modern 2 szobás lakás
butorozva kiadó. Marós utca 9, ajtó 2.
WagasföldszinU. tágas,
világos, különálló szó
ba kiadó, viz. Villany,
bevezetve. Somogvj utca 21.
Egy
szoba, konyhás,
fürdőszobás
belvárosi
lakást keresek.
Rcich
ékszerüzlet, Kelemen u.
11 sz.
Raktárhelyiséget
vaev
csukott szint bérelnek
gépkocsik raktározására. Polgár .utca 28. —
Telefon 30-21.
összkomfortos garco?!takást keresek. Pontod
fizető 5 jeligére.

Különbejáratu
külön
fürdöszóhás,
elegáns
bútorozott szoba kiadó
Feketesas u. 15. T emelet 1.

Lakás kiadó: 2 szobás
december l-re. Nemestakács u. 29 és FelhŐ
u. sarok.
Érdeklődni:
Petőfi S.
sugárút 86
Budavári cipésznél.

Különbejáratu, utcai —
bútorozott
szoba úriembernek kiadó
Lift.
Feketesas 22. I1T. 33.

Féregmentes üres szoba kiadót. Kozmetikussegéd és tanoncot felveszek. Horváth Mihályit. 9. Kozmetika.

Komfortos
különbejáratu bútorozott lakrész
esetleg konyhával kiadó. Tömörkény utca 8,
kapu alatt balra.
Különbejáratu
bútorozott szoba knnvhahasználattal is kiadó. Ber.
csénvi u. 13, fdsz. 4.

Cipészsegédek
állandó
munkára, jő
kereseti
lehetőséggel felvétetnek
Jelent. Petőfi Sándorsugárut 14 sz. udvar, I
emelet.

Udvari szoba, különbejáratu, házaspárnák —
azonnal bútorral vagy
anélkül kiadó. PolgárU, 21 sz.

GÉPJARMÜKEZELO
képző tanfolyamon kiképzés felelősség ©elleti a legjutáirvosyhfc
áron. Muller Béla, Tábor utca 3 Tel. 20-7&

u g q q b b
bmhabbb

ÜRES LAKÁSÁT;
bútorozott szobáját saját érdekében jelentse
be nyilvántartásra. —
Gyorsan és jó) kiadom
Halász-ingatlaniroda,
Mérey u. 12, Rákóczi-tér

UkésfetStleníto VátWei

ci

n n

irodája, S»m»oyi t)fn» 10 aí
T»l. 31-77.
Németül beszélő leányt
gyermek mellé fel részek, Lettért, Mikszáth
K. u. 19.

Rögzített bérű, lü:dőFizetéssel
felvétetnek
sxobás,
lépcsőbazpoi
tanulóleányok, felsőrunyíló, garzoniakat, esetlég bútorozva december ha és fehérnemű vuirot-re kiadó. Bercsényi-' .daba. Szabásfbnitá-,'. —
Polgár II.
'•>•
ufea tO.

l i
i l
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riadó olcsó Itázfclkclr
csatod! ito/ah,
(kdl

vlltoh,

ttárltozah,

sztHld,

uis/r

ayflmdlcsds,

szftn(o, ( a n y á s itirtohoH

alkalmi

rtfelek!
Háztej ke le a vároa minden részén 2aü0 P-ttíl Stl.'JOö
P-)g. Újszeged] villatelkek 3UOO pengőtől feljebb.
Újszegeden adómentes 3 szobás villa 6UOU és ÍO.OUO
P. Újszegeden adómentes 4 szobás villa komforttól kertes 22.000 P. Újszegeden bérvilla 3x2 szouás
fürdőszobás lakással kertes. 20.000 P. — átsütiroa, köves utcánál, sarokház 1 cs 2 szobás lakással 6500 P. Folsöváros, adómentes szép 3 szobás
családi ház 7000 P. Rókusnn. emeletes ház 4 lakással 7000 P.iRökuson emeletes ház 5 lakással fiiszerfizlettrl 10000 P. Kálváriánál, adómentes csatád! ház 3 és 1 szobás uri lakással, kerttel 13.000
P. Bécsi-kőrútnál magasföldszinles 3 és 1 szobás
komfortos lakás, pincével, kerllel 15!000 P. Xastt
emeletes bérház 2100 p éri jövedelemmel, víz. villany, Pelófi sugárulnál 24ÜOO P. Adómentes ceatádi ház 4 szobás komforttal, pincével belvárosnál
750.000 P. Adómetnes emeletes üzletes ház & lakással, víz. villany. Mars-tér közelében 20.000 P.
Vagy emeletes bérház üzlettel, 7x! és 2 szóbás lakásokkal fö úlon 32.000 P. Fatelepnek, gyárnak alkalmas nagy udvari épületekkel, utcai magasfoldszintes házzal, nagy udvarral, f6 flton 20OOO P.
Adómotnes kétemeletes bérház fürdőszobás lakásokkal, 7 százalék tiszta haszon na 1.55.000 P. Nagy
üzletes bérház komfortos lakásokkal, a belváros
elökélö részén 10.500 p jöv. 100.000 v. 14 hohlas
príma mindenttermö nrj birtok 4 szobás lakóluzkülön cselédlakások kai gazdasági épületekkel
írté®
kúttal, város
alatti
müutnál
35.000
jP. 38 holdas bánáti la. .szántó tanyával 30.000 P.
.57 holdas szöllő. gyümölcsöt, szántó, úri birtok,
rendes épületekkel 65.000 P. 118 holdas bánáti la,
szántó úri birtok rendes épületekkel, árlézi kúttal
05.000 P. A felsoroltakon kivül még nagy választók. 14 holdas legprímább fekete tötd 1 szobás
fürdőszobás takóbazzal,• sok gazdasági épületekkel, artézi kúttal felsővárosi villamoshoz közel
n. örenkinl 2 P 50 fsllér. Alkalmi vételek.

M é z e r n é
R . H. ingatlanirodánál, (Horthy M. n 1 (Kultur•
palotánál.)
IGAZOLVA NTK ÉP EK
etfrgö; esetben 18 perc
alatt készít Kozó totó.
t Mikszáth Kálmán n. 13.
* drb Kvorslénykép 70
fillér.
Felvételek este
is készülnek.
Stoppoltassa
ruháit a
* »Budapeslic kéznjüszovönél.
Eredeti
gyári
)>«saovések. Üzlet: Há|Ri pörkerltel szemben.
•Hosszú gyakorlattal —
rendelkező,
kimondottan perfekt • gép
és
gyorsíróin*,
őskeresztény állást változtatna.
,'Jó munkaerő jeligére.
Középiskolás növendékek és
magántanulók
sikeres előkészítését —
vállalja tanárjelölt. Cimekel: Siker jeligére a
"kiadóhivatalba kérek.
Fogtechnikus
tanjlónak felveszek ncgy középiskolát
végzett, jó
házból való Keresztény
fiút. Berke, Sándor u.
23 szám.
Jó

megjelenésű

keresztény
ugynok
fix fizetéssel és jutalékkal felvétetik. Cim
a kiadóban.
F.gy erős kiT.Jtó felvétetik. Jelentkezés Párisi korul 22 szóm.
Cipésztanoncol
felveszek fizetessel. Csipei
Jácoz, Sic reg. Szegedi
J925.

J O J A R T ISTVÁN
halortszalliió vállalata
gépwöv el. Szeged, Párisi körút 36. Tel. 15-52.
HalottszállitáSt
vállai
autóval az ország egész
területen, külföldre
is
bárhonnan bárhová —
Miniszteri
engedéllyel.

m A V . láítt! HÉzia
Icngale m ügynöksége
Suteras állítás
helyben vidéken
R é p k s e s U l a l is.
Fuvarfel/cteli iroda.
Xfltessr uteí 10.
NcmelűJ tudó gyors és
gépiróriöt delutánonkint
par órára -felveszek; —
Készletes ajánlatokat:
J ó fizetés jeligére.
Elemista kisleány mellé intelligens fiatal nót
keresők, áLi a" háztartásban segédkezik. —
Ajánlatok: 1010 jeligérc a kiadóhivatalba.
Munkásnők felvétetnek
hétfőn reggel 7 órakor.
Alföldi Cemcnlárugyár,
Mérei utca 15b.
Jómegjclenésü
ügynököt azonnal felvesz —
Cian iroda.
Somogyiutca 10.
Ügyes leánv tanulónak
fizetéssel felvétetik. —
Bugárszki fodrász, Petőfi S. sugárut 12.
Tűzönök és ragaszlónö
felvétetik. Jung
cipőüzem, Margit u. 19, udvarban.
Megbízható fiatalember
munkát .keres
pér.zbeszedö. itodas/.olga, v.
éjjeliőr: 200 P jeligére'
a kiadóba.
Egy ü.gves leanv kisbaba mellé felvétetik. —
Ábrahám, Üstökös utca o.
Bejárónő délelőttre felvétetik. Dugonics
ícr
11, II. em. 12.
Bejárónőleány (elvétetik. Jelentkezni 9 óráig
Petöti sugárut 9. fogor.
vosi rendelőben.
Takarítónő • délelőttre
felvétetik. Kértész bútorüzlet, Klauzál térő.

Éj magánház a sagarutor eladó, vagy a ben
ne levő jömehclelü fübzerüzlét' lakással —
öregség miatt
azonnal
kiadó. "Érd. Kálvária u.
2b. Kereskedők Szövetkezetében.

Névnapra
örömet szerezzeo

Xéximunkáhéz
POLGÁR JUTCA 5, az
udvarban / ,
134
Egy használt szénkályha" eladó. Pallavieiui u.
5, földszint.
Eladók: "hat, esetleg tizenkettő szem,
ezüst
evőeszköz,
különféle
ezüst
használati
tárgyuk, pianinó, c,gyedül
kezelhető elsőrendű vas
mángorló, vázák, porcelfánok, rézmozsár. —
Apponyi utca 15, eirclelcn.
Vendégágy, uj,
összecsukható, afrikkal töltött matracokkal eiadó.
Tisza Lajos-körut 13. I.
e. t. ajtó.
Eladó 3 drb gang üvegezett ráma 175x235. —
Erdő u 10.
Sodroiivbetetes gyermek
ágy matraccal eladó —
Barka utca 5. .
Pesaniki
női
bunda,
Férfik'abátok, női kabát
szövetek, tiszti csizma,
férfi kabálszövelek eladók Bocskai egy Ja
nik fölött.
Lcnvászqn, hímzett ágy
huzalok, gyönyörű
tizenkettes ajouros
abrosz, kétféle szalvétával olcsón eladó. Rottenbergué, Lőyy
Lipót
I. ó.
Zongora, fekete, rövid
kitűnő Ehrhar
eladó.
Szivességböl soongoraüz
letben. Horváth Mihály
utca.

Mü'hoffernél
valódi ékszert vegyen 1
Még mindig nagy \alasztek és olcsó árak
szebbnél-szebb
brilliáns, gyémánt m arany
ekszerekben, .
kí'álo
svájci órákban. — Tört
arany beváltás és átcserélés
lcgclönyöseb
ben
197
SZÉCHENYI TER » SZ
OLCSOBB LETT
a libazsírnak való: Kg.
8.
P, libacomb zsiiral kg 2
P. cgéisz liba kacsa
kn 2.20 P,
'tisztított aprólék legolcsóbban Mikszáth K.n,
u. Rózsa.

Kerékpárját
most a szezon utsn
olcsou
tflzzomaneozuin
cs kijavitom.
SÁTl
műszerész. Szent István tér 6.
305
Egy perzsa bunda cs
15 méter hosszú
vaírácskcrilés clado. JelD.
Egy négykerekű kézikocsi eladó. 200 Cs 100
hosszú, 5 mázsa hoidképes. Csongrádi sugárut 8., sarok pince.
Garantáltan tiszta gyer
inckágvat keresek megvételre:
Gyermekágy
jeligéj'C a kiadóhivatalba.
Sötétkék női
télikabát
középtermetre eladó. —
Feketesas 22, 111. 33.
^m^m^——mmmw—

Függönyök,' ágylcrivö,
ágyram«, garnis, szőnyegek,
olajfestmény,
mosdó eladók.
Kárálz
u. 1t. HL emelet Haj-

Ócska cipőket
veszek
Házalóktól, magánosok
lói magas árért. Vú árhclyi sugárut 60 sz. —
ci pész.
Nd.gy darab süldő eladó. Csaba utca 5.

Ket muralö,
laposkocsi. fiakker, téli, nyári,
na.gy Fhönix pálma eladó. Schwarz, Dékbabutca 4.

Eladó 2+1 rádió, szabadonfuló kerékpár —
strapáért elcserélendő.
Kossuth
sugárut 46,
udvarban.

Adómentes ház szabadkézből eladó. Kecskéstelep, Szabadkai ut 12.

Veszek: trágyát,
MIB
segédmotor
kerékpárt;
káposztás kádat. Tisza
Lajos körút 51 B'zám.
Hegedűs füszerüzJ.ct.

BoRKABATOK
mérték után ]. reedü
Vajvértékü bélveggyüjkivitelben készülnek, —
temény eladó. Béke utjavítások vízhatlan fesca 15b. I. em. 1. Nyitl-l ázat keresek
megvé- tésiek CSORDÁS bőrray.
h-gy jó vas, viz és tar- telre nagykörúton
bc- j ruha készítő mester.
tós ondoláló
fod: ászlul 25 ezerig. Ájánla- Sajka u 14.
Egy 7 m-es üvegfal el•
kisasszonyt' azonnal fel
tok : Komoly jeligére a
esén eladó a Ker. Alk.
vesz. Rumbach
Jakab kiadóba.
Tisza
Eladó: fehér ágy, szek- Egyesületében.
fodrász. Polgár u. 20.
rény,
éjjeliszekrény, L- körút 59 sz.
OLCSÓBB LETT
asztal, tükörasztak gy e."
Egy jóházbót való íiut
A ' K E N I ÉR
Eladó ebédlő és konyha
cipész tanoncnak tize- i nálam, egységes liszt- mekágv, egyes virágúll-' kredenc, különféle szék
téssel felveszek. Gf-r- I ből készült kgnyér kg. v.ányok, függönytartók. lények, könyvállványok
bármicsov János, Szent ist- | 32 fillér, Forgó sütöde Megtekinthető
kor.
Vasárnap
10-íöJ Fischer Emil, Méreí a.
ván tér 6.
Pásztor u. 33. Alsóvá- l-ig. Vitéz utca 6 sz.
21 sz.
ros.
L1BAAPRÚLÜK
Erzsébetre
filodcndrol 'chér óborok cs 8 má- nok. pálmaievei üek cs kilója 90 fillér, comb
zsa szilvalekvár eladó. ui olasz perzsaszönyeg P 1.90. Ma és minden
Agócsiné, Szalymaz.
olcsón eladók. Polgár- hústalan napon kaphaKeresztcny származású
u. 3. Kópenyüzem.
tó. Blaunénál, Kelemen
télikabát
kerosk.
szaktanfolya- Fekete férfi
Utca 1'.
mot végzett gépéij cs öltöny olcsón eladó. Antik szekrény, vitrin,
ZONGORA, PIANTNO"
gyorsirónö állást keres. Érdeklődni délelőtt — sublót, fotelok,, kanapé
elapó. Jámbor asztalos, /harmónium
Bank-.
közigazgatási-, Csaba utca. 10.
nagy váGyertyámos u. 2.
magár.hivalali és bárlasztékban, olcsó áron.
Fajtiszta
lacsi
kölyök
milyen irodai
munkáCsere, bérlet,
vétel.
ban jártas,
megfelelő eladó. Megtekinthető l Karácsonyra szép üveg Kedvező részlet.
Dr.
oiaj
bizonyítványokkal ren- —3 közt. Szent Mihály- szerviz, nippek,
.sehőkné, Fetöfi-sugácfestmények,
asztalnedelkezik. Szegeden, köz- u. 6a.
ségben, vagy
bárhol, Egv jó vaskályha eladó műk eladók. Kárász u. ut 13. sz.
9. I 2.
bármilyen irodai mun- Vajda u. 31 s ü
Kók usz
fatószfinyeget
kát elvállal.
.Választ
Jóforgalmu étkezde — jó állapotban veszek. —
kór a feltételek közlése 350 em--cs TYi"N motor szabadkézből
sürgősen Kertész
bútorüzlet.
melleit az alábbi cím- kerékpár, kitűnő álla- eladó. Gróf Apponyi A. Klauzál tér 6.
re: Gépírónő,
szegedi
potban eladó. 12—3 órá- li tea 18.
Dáltragvarország
"ki- ig. Madách ü. 6,
házEgv láskagyamofon leSima diófa
hálószoba
adóhivatalának, Szeged mester.
mezekkel olcsón eladó.
kedvező részletre is ol- Oro! utca 23.
Pézsmabélésü feríí bi. e- csón Szollösv müasztaKifutó és tanulóleányok
Felsőtiszapart Egv fekete-feher csíkos
azannalra
í elvetetnek. da, női kabát, gázvasa- 'osnál,
igner női rrgbo. Síé- lo eladó. Zrir-'i utca 2 23! ügyes fiút tanoncai angol szövet ruhaanvag
I eladó. Saih-a u 12 s r
i&lvftí-n.
cbfcaua t&c 12 ,; ra r.v
Baromfikoppasztó.iük c-t
alkalmaz a Hangra hűtőháza, Ilona u. 16

Gépírónő
állást keres

Gyermekkocsik!
>(ély kocsik már 36
P-től a legmodernebbekig 115 P-ig. Sport
kocsik 18-tól, de csak
égvedül a készítőjénél.
BALOGH JÓZSEF gvermekkocsi
készitö. Párisi k. 15
Márkás,
kereszlhuros
zongora,
perzsabunda
135 P, perzsaszönyeg és
porcéiián eladó.
Püv
pök u. 12, fdsz. 7.
Szép, fekete férfi léii.
kabát, uj torontáli szőnyegek jutányosán
el'
adók. A'alérja tér 3 sz„
földszint bgl.
AKINEK' BETEG
A BABÁJA)
hozza a
BÁBÁK LINIKÁRA
Attila ulso 5.
18)
)'cszek férfi, női ruüanemüket,
zálogjegye
stb. Csehó, Attlia u." 8
Jutalék ügynök- ki Szegeden és környéken a
füszcrkcrcskedöknél be
van vezetve cs dolgozik
kaphat jól elhelyezhető
mcl lékcikket
Ajánlati
mellékcikk jelige te a
kiadóba.
ELADÓ S L L D u k
3-tól 11 hónaposig. Me
ző-utca 3, Móraváros.

gflionírtiftc
liázi csatornázásra —
ajánlatot
kérünk cement-, beton
csövekre
15 cm átmérőjű a telkeken és 30 cin-est az utcán a föcsövig lx-kapcsolásra 2—3 méwroe
mélységre.
Ujszegedi
háztulajdonosok*
jci' gére.
A'iaéki nő szerelne meg
ismerkedni
házasság
céljából biztos íncgé+ielésü 'uricniberrel, 45-^
55 évig,
hozományom
van. Vidéki jeligété.
Rentábilis uj vállalkozás megkezdéséhez S—
10 P-vcl lőkcs
társa*
k
Egy érvre - jc li e5resek:
rc
® "«"
Házvezetőnőnek, anyahelyettesnek ajánlkozik
középkorú
intelligens
nő, becsű leles cs inegbizható minden
tekintetben: J ó
bánásmód
jeligére
Megismerkedne intelligens csinos leány házasság céljából harmis
con felüli, biztos egzisztenciájú férfivel. Levelet: Ibolya jeligén.
Ismeretség
hiányában
szórakozó partnert keres elegáns úriasszony,
házasság céljából: Idealista jeligére.
HAZASSAGOKAT
a legnagyobb diszkréció mellett eredményesen és gyorsan közvetitek minden
férjbeztnenendöknek és nösülendöknek. Bővebb fclvilágjositást
nyújtok'
díjmentesen. — Parp,
Csuka u. 3-1. sz. a.
Munkatársa lennék lakásban folytatható váE
lalkozásnak, gyönyörű
lakásom van. — Jelige
Belváros.
Nagyváradi
költözködéshez vagon
társat
keresek. Cim megtudható Múller, Bocskaykay u. 8.
Mkalrm üzlethez S—4
ezer P-vel pénzestársat
i eresek: Fedezettél —
leligero.

