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Nehéz tüzérség támadja
Leningrád erődítményeit
DHrainábon tovább folunoh n hadműveletek, honvedeínk visszavertek minden eilentámadási — Eöiire iokozádO i c ü í levekenysea fcszakÍOI Afrikáid

Olasz repülőgépek nagyarányú támadása a Földközitengeren — Elrendelték a kivételes állapotot a csehmorva protektorátusban
A Magyar Távirati Iroda jelenti j
Az ukrajnai hadműveletek során a szövetsé5«» haderőknek minden mozgásban levő harci
Csoportja folytatta előretörését s további területeket szállottak meg, miközben egyes részek újabb
ellenséges őröket szakítottak el egymástól. A folyamatban jevö hadműveletekről azonban egyelőre

nem közölnek részleteket
— A magyar csapatok arcvonalán az ellenség
néhány vállalkozást hajtott végre. A houvédkötelékek valamennyit könnyűszerrel visszatérték.
Eközben a támadók körül néhány foglvct ejtettek.
Egyébként mindkét részről csak szórványos tüzérségi tevékenység volt.

A legnehezebb tüzérség lövi
Oranienbaumet és Kronstadtot
Berlin, szeptember 29. Mint a Német Távirati
Iroda katonai részről értesül, a legnehezebb tüeérség vasárnap igen jó eredménnyel
lőtte
Qtanicnbaumot és Kronstadtot.
'A keleti ar£yónal déli részén EarCbayetctt

német gyalogos hadosztály sikeres támadó
harcokban súlyos veszteségeket okozott az ellenségnek. Ennek a hadtestnek a szakaszán 41
páncélos harckocsit vesztett'a szovjet szeptember 23—27-ike közölt. (MTI)

Német hadijelentés
(Vezéri főhadiszállás, szeptember 29. A véderő
főparancsnoksága jelenti: A német és olasz csapatok DnycpropelrOvszktóI északkeletre minden ol
dalról megtámadlak és megsemmisítettek három
©zovjet hadosztályt. Az eddig beérkezett jelentések
wseriut 13.000 foglyot számoltak össze, 69 lövegei
és sok más hadianyagot zsákmányoltak. Az ellenség, amelyei részben mocsarakba szoritollak, súlyos vérveszteséget szenvedett.
— Erős légi kötelékeink eredményesen támadták a Doncc-medenee és a Moszkva környéken
épült vasutakat Kronstadt előtt bombáink lelibelaláltak egy szovjet cirkálót. Harci repülőink hétfőre virradóra Leningrád és Moszkva katonai berendezéseit bombázták.

— Mint már soronkivül jelentettük, tengeralattjáróink több napon át támadtak* egy Gibroliárból
Angliába tarló hajókaravánt, elsüllyesztettek belőle ÍJ" kereskedelmi hajót, összesen' G7.000 tonnányi hajóteret.
— Északafrikábau a német harci repülők bombákkal telibe találtak több Tobruk melleit fekvő
angol sátortábort és anyagszertárt. E támadások
során légi harcban őt gépet vpszilett az ellenség,
a légvédelmi tüzérség szintén lelőtt két gépet. .
— A brit légi haderő kisebb rajai az éjszaka
benyomultak Északnyugat- és Délnyugnfncireterszáaba. Bombáikkal jelentéktelen kárt okoztak A
légvédelmi tüzérség lelőtt egv bombavéfőgépet.
(MTI)

9 órás nagy tengeri ütközet
olasz repülőgépek és egy angol halék a r a v á n között
Az olasz légi torpedók elsüllyesztettek két nehéz cirkálót, egy könnyű cirkálót,
megrongáltak több más hajót — Elpusztult 6 angol, 8 oíász repülőgép
Kóma, szeplcmber 29. Az olasz főhadiszállás
hétfőn a következő rendkívüli jelentést adta ki:
.— Mint a vasárnapi rendes jelentés közölte,'
Gibraltárból egv ellenséges hajóalakulat karavánt
alkotva, ntjára indult. A hajókaraván c-y repülögépanyahaióhól. egy csatahajóból, meg or-ni állapitható száma cirkálóból és mintegy tiz rombolóból állott. Mihelvt felderítésünk jelezte az alakulat megindulását azonnal útnak indult a szardínia! támaszponttól töhb olasz torpedóvető repülőgép.
— Repülőgépeink két torpedóval eltaláltak egy
könnyű cirkálót, amely elsüllyedt. Egv másik rcpüló'gőnünk egv torpedóval eltalált egv könnvii
cirkálót. Harmadik repülőgépünk torpedója pedis
izy nsev ellenséges egységet talált el. Negvedik
gépünk torpedóval eltalált egy könnyű cirkálót.
Egy további repülőgépünk torpedója eltalált egy,

t

negyedévre 7.20 s»

körülbelül 10.000 tonnás cirkálót, A cirkáló oldalára dőlt és elmaradt az alakulattól A Cristiani
hadnagy parancsnoksága alatt álló repülőgépünk
közvetlenül ezután ismét eltalálta a cirkálót, amely
elsüllyedt.
" '
— Egv másik támadó bullámban repülőgépeink
támadásaikkal a következő eredményeket érték el:
— Egy hadihajót az előrészen torpedótalálat
ért. Egv másik torpedóval etlaláltunk egy cirkáló középső részét. Találat ért még egv cirkálót.
A harmadik támadó hullámunk a kővetkező tataiatokat érte el: Egv repülőgépünk torpedóval eltalált egv könnvii cirkálót, más remílőgépeink ké!
tornedóval elsüllyesztettek ecv 10.000 tonnás cirkálót.
— Áz esti órákban a szfcillaí támaszpontokról
.ujabb alakíttat megtámadta a még megmaradt
egységeket. A repülőgépek" egy-egy torpedóval

biztosan megállapítható találatokat értek el cg/
nehéz cirkálón és egy könnyű cirkálón.
— Elsüllyedt tehát összesen két nehézcirkáló
és egy könnyű cirkáló. Könnyebb és súlyosabb
torpedótalálatok értek egy hadihajót és egy pontosan meg nem állapítható mintájú más nagy egységet, hat közepes tonnatartalmú hajót és egy
rombolót.
— A tengeri ütközet lezajlása alatt heves légiharcok fejlődtek ki légi egységeink és az ellenséges repülőgépek között. Felbujtóttunk és lelőttünk hat angol repülőgépet. Nyolc repülőgépünk
nem tért vissza támaszpontjára. Alakulatai élén
elesett, egy repülőezred parancsnokló ezredese é«
három rajparancsnok.
— A nagy ütközet szeptember 27-én zajlott le
és délntán 1 órától este 10 óráig tartott
— A hajókaravánban haladó ellenséges kereskedelmi hajók közül az olasz haditengerészet
könnyű egységei egv gőzöst megtorpedóztak a szicíliai csatornában. Elsüllyesztettek ezenkívül egy
másik hajót az algiri partok mentén. Szardínia és
Tunisz között elsüllyesztettek még két hajót Az
.elsüllyesztett hajók tonnatartalmú 23.000 tonna
volt. ÍMTIY

Papén Ankarába ufazoft
Istanbúl, szeptember 29. A Német T I jelent!:
Papén német nagykövet, aki szeptember 2I-ön
visszatért németországi útjáról, kétnapos tartózkodásra 'Ankarába utazott. (MTI)

Megkezdődött
e moszkvai tanácskozás
Stockholm, szeptember 29. 'A Német T I jelenti: Mint a Reuter-ír'oda jelenti, hétfőn megnyitották a bárombatalmi értekezletet Moszkvában. (MTI)

Taylor tárgyalása Londonban
London, szeptember 29. A Reuter-iroda jelenti:
Myron T a y l o r tegnap beható tanácskozást folytatott C h u r c h i l l cl. Az amerikai kiküldöttet
ma E d e n külügyminiszter fogadta. Ilir szerint
M a j s z k y szovjet nagykövetet is felkeresi. (MTI)

A nyugati légíháboru
Berlin, szeptember 29. A Német T I jelenti:
Angol repülők hétfőre virradóra romboló- és
gyújtóbombákat dobáltak lo
NyUgatnénietor•
s'zág több helységérc, A polgárt lakosságot némi veszteség érte. Néhány helyen jelentéktelen
kár esett a lakónegyedekben. (MTI)

Amerika lefoglalt egy olasz gőzöst
Neveyork, • szeptember 29. Az amerikai balóságok lefoglaltak a »Conte Bianco Matio* nevü olasi
hajót. A gőzöst panamai lobogó alatt állitiák szolgálatba. Ez eddig a legnagyobb olasZ gőzös, amelyet Amerika lefoglalt. (MTI)

Uolchefít hős olasz helvőrsége
beszüntette az ellenállást
Kóma, szeptember 29. A keletafrikai Uolebeüti bős olasz helyőrsége üthavi ellenállás után
parancsot kapott arra, bogy szeptember 26-áu
szüntesse be a harcot. Már napok óta kimerült
a helyőrség élelmiszerkészhte.

Kivételes intézkedések Prágában
és hat cseh kerületben

Földközi-teoger középső részén vadásjaink lelőttek két Blenheim-bombázót. Az ellenséges
légierő támadást intézett Trapani, Marsala és
Cárlel Vottano
ellen, ahol gyujtóbombákat
dobott le.

Elias profektorátusi miniszterelnököt letartóztatták
Prága, szeptember 29. Mint hivatalos berlini
• körlés alapján jelentettük, von Neurathot,
a
eseh-morva protektorátus birodalmi védnökét
egészségi állapotára való tekintettel leváltottak
és Heydrich SS-főesoportvezető vasárnap délelőtt már át is vette hivatalát. A helyettes birodalmi védnök megjelent Hacha államelnöknél,
akivel közölte azokat az okokat, amelyek szükségessé tették a prágai, brvnni,
morvaostraut,
kladnói, königralzi és olmützi körzetekben a kivételes állapot bevezetését. A helyettes birodalmi védnök közölte azt is, hogy az utóbbi napokban Európa ellenségeinek szolgálatában
álló,
felelőtlen elemek számos olyan Cselekedetet hajtottak végre, amelyek a protektorátus lakossd-

gának és a birodalom érdekeinek szembeállítását célozták. A lakosságtól elvárják, hogy a birodalom ellenségeinek ténykedéseit leszerelje és
visszautasítsa.
A helyettes birodalmi védnök közölte HaBha
államelnökkel, hogy Elias miniszterelnököt, a
protektorátus kormányának elnökét felségsértés
és hazaárulás előkészítése miatt
letartóztatták,
A volt miniszterelnök felett
neptőfvényszék
fog ítélkezni. Hacli.i a protektorátus kormánya
nevében biztosította Heydrich tábornokot, hogy
mindenben támogatják
törekvéseit. Ugyanekkor a protektorátus kormánya részére a helyettes védnök támogatását kérte.

Pozsony hivatalosan cáfolja, hogy Tuka
ellen merényletet követtek volna el
Pozsony, szeptember 29. Hivatalosan közlik:
— Az angol hírszolgálat hétfőn a londoni
rádió útján olyan bírt közölt, hogy Tuka BSa
miniszter elnök, külügyminiszter
ellen merényletet követtek el. amely azonban eredménytelen volt.

— A szlovák sajtóirodát felhatalmazták,
hogy ezt a hírt — minthogy az tisztán a képzelet szülöttje — cáfolja meg. A miniszterelnök ellen semmiféle merényletet nrm követtek el. (MTI)

Kihirdették Bulgáriában a kivételes
állapotot
Szófia, szeptember 29. Filov miniszterelnök | ságuknak.
•
»
felhívást intézett a bolgár néphez. A felhívásban
a bolgár kormány bejeiesti, bogy a legerélye?ebb intézkedéseket foganafusítja minden ellenséges támadás elhárítására. A bolgár kormány
Róma, szeptember 29. Szófiából ideérkezett
rezei kihirdette a kivételes állapotot az ország
hirek
szerint újabb
bolsevista
ejtőernyősök
egész területére. A miniszterelnök felszólította
szálltak
le
Bulgáriában.
Közülük
többet
elfogn tisztviselőket, hogy minden tapasztalható fegyelemsértést azonnal jelentsenek felettes ható- tak, kjlenc eitőernyőst még keresnek.

Ujabb ejtőernyősöket
tettek ártalmatlanná Bulgáriában
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Délmagyarország legnagyobb nöi ruházati szaküzletében.
cégnél. Széchenyi-tér 17. Föpostával szemben-

Washington kedden dönt a semlegességi
törvény megszüntetéséről
Washington, szeptember 29. A Reuter-iroda
ielenti: A semlegeslégi törvény megszüntetése
ügyében előreláthatólag holnap megtörténik a
löntcs. Roosevelt a Fehér Házba hívta a par-

• lanient vezető politikusait, hogy a kérdésről
I tárgyaljon velük. Áz elnök ezután csütörtökön
I üzenetet intéz a kongresszushoz és ebben kiI fejti álláspontját. (MTI)

A j a p á n külpolitika változatlan
Tokió, szeptember 29. A Német TI jelenti; A
hármasegyezmény megkötésének évfordulóján a
tengelyhatalmak nagykövetei részérőt adott villásreggelin Olaszország és Németország diplomáciai képviselői beszédeket mondottak, amelyekben ünnepelték az olasz—német barátságot.
T o y o d a japán külügyminiszter a kővetkező
beszéddel válaszolt:
— Meggyőződésem szerint Olaszország és Németország" nagykövetei a bármasegyezmény évfordulója alkalmából a sajtóból és a lakosság

megnyilvánulásából is láthatták, hogy a japán
külpolitika változatlanul a hármasegyezményen
alapul. Olaszország és Németország nagykövetei
meggyőződésem szerint megértették, hogy Japán
elhatározott szándéka, hogy elöremegy és eléri a
hármasegyezményben megjelölt célokat. Sok a legyőzendő nehézség, de meggyőződésem szerint e
három ország egyesitett erőfeszítései és kölcsönös együttműködésük lehetővé teszi valamennyi
akadály legyőzését és a kitűzött célok eléréséi
(MTT) '
:

Légitámadások Palermo, Rhodos,
Génua, Spezia és Málta ellen
Milánóra nem dobtak bombát
Róma. szeptember 29. Az olasz főhadiszállás
közlií
— Északaf rikában tüzérségi tevékenység
volt a iobruki és solumi arcvonalon. A Bardia
•He* intézett, légitámadás során a légelhárító

tüzérség és német vadászok .lelőttek két-két ellenséges repülőgépet.
— Angol repülőgépek megtámadták Rhodos
városát. Néhány lakóházat és a kórházat találták el. amelyben 12 nrnbe.r életét, veeztette. A

— Ezenkívül támadás irányult Palermo ellen, ahol 9 ember meghalt és 26 megsebesült
valamint Torino ellen, ahol a légelhárító tüzérség lelőtt egy repülőgépet. Legénységének B'
tagja életét vesztette.
— Ellenséges repülőgépek átrepültek Miláné
városa felett, de nem dobtak, le bombákat. A
támadás során hat ember megsebesült, hármat
s légvédelmi ágyuk lövedékeinek szilánkját sebesítettek meg, három pedig utcai baleset következtében sérült meg. Savona Marina lakónegyedeit bombázták. A lakóházakban károk keletkeztek. Robbanóbombákon és világító rakétákon kívül gyujtóbombákat és röpcédulákat
dobtak le,
— Hasonló támadás irányült Genova ellen
is. Itt néhány ház beszakadt. A polgári lakosság körében egy halottja és háróm sebesültje
van a támadásnak. Egy tűzoltót halálos talá
lat ért, két tűzoltó súlyosan, kettő pedig könynyebben sebesült meg a légelhárító, lövedékek
szilánkjaitól.
— Légitámadás irányult ezenkívül Spczta
ellen, ahol kis és nagy gyújtó- és robbarióbom
bákat dobtak le. A tüzeket eloltották. Légelhárító lövedékek szilánkjai nésrv embert seb est
tettek meg.
— Szeptember 29-ére virradó éjjel légilvötclékeink Málta kikötőjében horgonyzó hajókat
bombáztak. (MTI)

A tokiói angol nagy*
követ elhalasztotta
szabadságát
Tokió, szeptember 29. A tokiói brit nagykövet, Sir Róbert Craigie vasárnap elhagyta a japán fővárost. A nagykövet kijelentette, hogy
háromhavi szabadságra utazik és útjának nincsen politikai
jelentősége, elutazásának híre
mégis nagy meglepetést keltett Tokióbau. Craigie hirtelen elutazása annál érdekesebb, mert
Ausztrália japán követe szintén elhagyta Nippont és Singapurba utazott
Londonból hivatalosan jelentik, hogy Nagybritannia t.okiói nagykövete elhagyta állomáshelyét és szabadsága utazott az Egyesült-államokba.

Tokió, szeptember 29. A Német TI jelenti:
Sir Róbert Craigie, Nagybritanniá tokiói nagykövete, — mint a Domei-iroda jelenti — elhfilasztotta szabadságát. (MTI)

Németország és Anglia kicseréli
a súlyosan sebesülteket
Bern, szeptember 29. A Német TI jelenti: Németország és Anglia között egy harmadik hatalom
közvetítésével nemrég létrejött egyezmény alapján
megindult a súlyosan sebesültek kicserélése. Az
elmúlt éjszaka Bázelben svájci egészségügyi vonatot bocsátottak a német hatóságok rendelkezésére, hogy azok helyezzék el a hazaszállítandó síi
lyosan sebesült angolokat. Egyelőre 1150 súlyosan sebesültet szállítanak el az egyik La Mancije
csatornamenti francia kikötőből. Ezek közül bá
romszázat a svájci kórházvonaton szállítanak. A
francia kikötőbe egy kórházhajó fog befutni,
amely a magával hozott német súlyos sebesülteket a.partra teszi és felveszi az angolokat. (MTI)

G i j o r s i r f ó f t S S U í f e öé<i!rá$i
levelezést, magyar helyesírást a
m a j o r
szakiskolában tanuljon. ,
Okt. 4-én uj kezdődő és baladó tanfolyam kezdődik s még az 1941—42. isk. évben államvizsgára]
zárul. Kiképez gyorsírás-, gépirástanitóvá. előkészít a gyakorlógyorsiró és bészedirói szakvizsgákra. Kérjen tájékoztatót. Beiratás egész ..nap.
Modern berendezés.
380
Saoí-ed. Horváth Mihálv-utca 3.
Telefon: 19—1«.
\

Szigorúan ellenőrzik a szegedi piacon
a tolás- es Durgonpaárak beíoriasat
(A Délmagyarörszág
munkatársától)
Jelentette a Délmagyarország, hogy az árellenőrzés
országos kormánybiztosa rendeletet adott ki a
tojás legmagasabb nagykereskedői és fogyasztói árának megállapításáról. A rendelet minőség és nagyság szerint 18—17—16 fillérben szabja meg a tojás darabonkénti árát Budapesten
és környékén, a vidékre vonatkozólag, pedig kimondja, hogy a fogyasztói ár nem lehet magasabb a budapesti nagybani áraknál.
Eszerint
tehát a vidéki ár 12-13-14—15 fillér.
A vasárnap megjeleut rendelettel kapcsolat
íúm a piaercndcszeti hatóság kiadta a legszigo-

D E L M A G Y A R O R S Z A G
K E D D , 1941. szeptember 30.

rúbb intézkedést a piacbiztosoknak, hogy az
árak betartására
a legéberebben figyeljenek.
A legközelebbi piacokon váratlan
razziákat
tartanak, hogy ellenőrizzék a tojás árának betartását Legutóbb több feljelentés érkezett á
piacrendészeti hatósághoz, hogy egyes árusok
•nerá tartják be a maximális árakat Akit a piaci biztosok árdrágításon kapnak rajta, megteszik ellene a bűnvádi feljelentést
A legutóbbi piacok alkalmával hasonló jelenségek mutatkoztak a krumplinál is, a burgonya
árának betartására is uagy gondot kívánnak
fordítani.

Szeged hódolata
gróf Széchenyi István szelleme előtt
Glattfelder Gyula megyéspüspök ünnepi beszéde Szent István és Szécheny*
működésének kapcsolataírói — „A nemzet nagyságát, jövőjét nem az
erőszak és a rombolás, hanem a fáradhatatlan alkotó munka biztosítja"
(A Délmagyarország
munkatársától)
Gróf
Széchenyi István, születésének 150. évfordulójára felemelő, fényes ünnepségsorozatot rendezett
vasárnap Szeged. A város, a városháza ünnepi
mezbe öltözött közgyűlési termében megrendezett ünnepségen, majd a Széchenyi-szobor előtt
megtartott visszaemlékezésen, este pedig a Tisza-szálló nagytermében jelképes emlék vacsorán
hódolt a .legnagyobb magyar" emlékének.
*

Ünnepség a városházán
A városháza közgyűlési termében délután 4
órakor kezdődött az ünnepség. A városháza
környékén rendőrkordon vontilt fel, a kordonon
belül helyezkedtek el a frontharcosok, a leventék, a cserkészek díszszázadai cs á különböző
egyesületek küldöttségei. A városháza közgyűlési terme nemzeti trikolórokkal és a város színeivel feldíszítve várta az ünnepséget, amelyen a különböző egyesületek küldöttségein kívül megjelent dr. Raskó Sándor püspöki hclynök, dr. Kogutowícz Károly rektor, dr. Falkay
Gyula, az ítélőtábla elnöke, dr. Zombory Jeuö
főügyész, Paraszkay Gyula, a törvényszék elnöke, dr. Széchenyi István kormányfőtanácsos,
országmozgósítási
kormánybiztos, dr. Szélt
Gyula, az ügyvédi kamara elnöke, dr. Rosta
Lajos és Peták Nándor országgyűlési képviselők. Részt vett az ünnepségen Hódmezővásárhely képviseletében dr, lieretzk P á l helyettes
polgármester, valamint Hódmezővásárhely es
Horgos község küldöttségei,
Ncgy óra után néhány perccel vonult be a
közgyűlési terembe dr. Tukats Sándor főispán
vezetésével a Széchenyi Emlékbizottság, amelynek élén haladt dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök, az ünnepség ünnepi szónoka, dr. Pálfy
József polgármester, vitéz dr. Meskó Zoltán
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Amerikai vígjáték.
Szereplők:
JEANETTE GAYNOR
DOUGLAS FAIRBANK3
A legújabb események a keleti fronton. Kormányzó ur látogatása Hitler főhadiszállásán.
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ny. orvostábornok, felsőházi tag, dr. á b r a h á m
Ambrus egyetemi tanár, dr. Pálfy György kulturtanácsnok, dr. Némedy Gyula, Musulin Béla
gimnáziumi tanár és Páll András, a Széchenyi munkaközösség helyettes vezetője.
Az ünnepség bevezetőjéül a MÁV „Hazánk*1
dalköre Kertész Lajos karnagy vezényletével
elénekelte a Himnuszt, majd dr. Tukats Sándor főispán moudott megnyitó beszédet.
— Széchenyi István működésének hatását
egy évszázad után is érezzük, — mondotta meguyitó szavaiban a főispán. — Egy nemzetnek
nemcsak államférfiakra
van szüksége, hanem
tanítókra
is, mint amilyen gróf Széchenyi
István volt, aki elhívatQttságára és nemzett
öntudatára való felébredésre akarta felrázni a
magyar népet. Nagyon szerette a magyar földet és nagyon szerette a magyar népet. Olyauoknak kell lennünk, mint amilyen Széchenyi.
István volt — mondotta —, fajunk
rajongóinak
és népünk hű fiainak, — fejezte'be megnyitóját dr. Tukats Sándor főispáa

Glattfelder püspök ünnepi beszéde
Ezután dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök
tartotta meg nagy figyelem mellett nagyszabású ünnepi beszédét. Bevezetőül arról a lángról
beszélt, amelyet egy héttel ezelőtt Széchenyi
István születésének 150. évfordulóján indítottak
.útnak az ország végvárai felé.
— Nem emésztő tüzet jelentettek az útnak
indított fáklyák — mondotta a megyésfőpásztor —, amellyel nem a rombolást akarták kifejezni, mint ahogyan gróf Széchenyi István működésében, célkitűzéseiben sem volt semmi fofradalmi.
— Széchenyi nem a forradalom láng.
jávai akarta a jövőt biztosítani, hanem
a családi otthon tüzének melegével
akart építeni. Széchenyi nem akarta,
hogy kockázatokra épitsék a magvnr
jövőt, inert mindent kockáztathat az
egyén, do semmit sem Kockáztathat egy
nemzet.
A nemzet nagyságát és jövőjét nem az erőszak"
és rombolás, hanem a fáradságot nem sokálló
alkotó munka biztosítja.
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— Széchenyi István lelkében — folytatta ünnepi beszédét a megyésfőpásztor —, az ideális
lendület a reális elhatározással
kapcsolódott
össze. Minden ténykedése ennek a két tulajdonságnak a jegyében történt. Amikor alkotásai
révén a Duna partján megszületik egy világszép
főváros, az volt a tálja, hogy fövárosuuk rangját a világ kultur.népci között biztosítsa.
A megyéspüspök ezután az első neuizetaW
pítónak, Szent Istvánnak
szellemét kapcsolta
össze Széchenyi István működésével.
— Amint Szent István király, amikor ennek
a nemzetnek állami épületét emelni "kezdte, tevékeny és fáradhatatlanul
dolgozó
áldozatos
lelkével szerzett sikert, éppenúgy 800 év ütdn
nagy reformpolitikusunk,
Széchenyi
István
minden tekintetben első nagy királyunk nyom*
dohain haladt,
A szentistváni gondolatba nein magyarázott bele semmit, mint ahogyan azt
ina sokan tenni szokták. Széchenyinek
éppen ugy, uiint Szent Istvánnak, közös célja volt: sokszínű, dc e-ycéiu
nagy Magyarország. Széchenyi István
sem a szavaló magyarságnak, hanem
az alkotó magyarságnak volt a géniusza és nagystílű építője. Mind S/f nt István, mind gróf Széchenyi István olyan
magyarokat akart, akik nem lázítanak,
hanem építenek és naggyá teszik neiu-,
zetüket.

Ha mi a nemzet fejlődése érdeledben nagy eredményeket akarunk biztosítani, ha nemcsak szavalni akarunk cs nemcsak mondjuk, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz, akkor gróf
Széchenyi István nyomdokában kell járnunk, —
fejezte be a uagyhafású és nagy tapssal fogadott beszédét amegyéspüspök.
Az ünnepi beszédet és az ünnepség valamennyi számát megafon közvetítette a Szé"chcnyi-térre.

Széchenyi és az Alföld
A megyéspüspök ünnepi' beszéde után tét?
szavalat következett. Horkits Erzsébet dr. Némedy Gyula „Ne ünnepeljelek" című alkalmi
költeményét szavalta el hatásosan, majd dr,
Ventilla Sándor Mécs László: „A hős" gímíi
költeményét szavalta.
Páll András, a Széchenyi munkaközösség vezetője tartott ezuíán előadást „Széchenyi mat
jelentősége — Széchenyi és az Alföld cítnmeT.
Páll András előadásában Széchenyi folyószabályozási célkitűzéseinek a jelentőségéről szólt. A'
Tisza szabályozásával hatalmas
területekei
nyertek a földmívelés számára, emellett lehetővé vált a tiszai hajózás megindulása is. Az Ál-
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földön dolgozó embereket magyarságuk szerint
kell értékelni és aszerint, hogy tudnak-e és
akarnak-e magyarságukért, fajukért dolgozni.
Dr. Tukats Sándor főispán zárószavai után
n MÁV „Hazánk" dalköre elénekelte g Szózatét. majd az ünnepség résztvevői a Széchenyiszobor elé vonultak.

ünnepség a Széchenyi-szobor elött
A caipősszeiü vasárnapi délutánon impozáns
külsőségek közúti hódolt Szeged közönsége a Széchenyi-szobor előtt a legnagyoLb magyar emlékének, A szobor előtt a magyar trikolort és a
város lobogóját lengette a szél, a szobor elött két
li3ta(p>as fáklya égett, amelyeket az Alsovárosi
Széchenyi Ifjúság és az alsóközponti egyesületek
magyar ruhás tagjai állták körül. A szobor mellett helyezkedett el a Turul díszszázada, a frontharcos, levente és cserkész díszszázad a Széchenyi-téren állott sorfalat.
Az ujszegedi »Remény« dalkör
Hajabáes
Ernő karnagy vezényletével elénekelte a Himnuszt,
majd a szegedi gazdatársadalom nevében Madar á s z János mondott beszédet. Széchenyi jelentőségét méltatta a gazdatársadalom és az ifjúság
szemszögéből nézve. Széchenyi tanításai, célkitűzései — mondotta — örökké fennálló tanitások a
magyarság számára.
Vályi Nagy Géza >SzéCbenyi« cimü versét szavalta nagy átérzéssel S z ö n y i István, majd L á
z á r László tanár az egyesületek képviseletébeu
mondott beszédet. Széchenyi próféciájáról beszélt,
a legnagyobb magyar a nemzetnek mindenes cselédje, napszámosa és tanítója volt. Tanításai, tanácsai gyakorlati tanácsok, amelyek minden magyar leikében lelkesülést kell. hogv keltsenek.
Ezután megkoszoruzták a Széchenyi-szobrot.
Koszorút helvezett a szoborra dr. T a k a t s Sándor főispán, dr. P á l f y József polgármester, az
olasz kultnrintézet, a Szegedi Gazdasági Egyesület, a Röszkei Gazdakör, a DMKE, a Feketcszéii
Gazdakör, az Alsóvárosi Gazdakör, a Baross-Szövetség, a Dankó Pista-Társaság, a Katolikus Legényegylet, a Hivatásszervezet, a Nemzeti Munkaközpont, a Cigányzenészek Szövetsége, valamint a
horgosiak küldöttsége. A Szózat eléneklése után
a leventék, a frontharcosok és a cserkészek diszléDésbon vonultak el a Szécbenvi-szobor előtt.

Jelképes emlékvacsora
Az ünuepsegsorozat a Tisza-szál ló nagytermében rendezett jelképes emlék vacsorával ért véget. Az emlék vacsorán a résztvevők egy darab
cipót és egy pohár bort kaptak.
Vitéz dr. M c s k o Zoltán uy. orvostábornok,
felsőházi tag lartott viszaemlekezést. Széchenyi
Istvánt — mondotta többek között — a Gondviselés küldte, hogy önbizalmat és önérzetet keltve
felrázza aléltságából a magyar nemzetet. Egységre és összefogásra tanitott. Tanításait leginkább
megértette Szeged városa, ahonnan elindult az öszszeomlás után a magyar nemzeti hadsereg, hogy
birtokba vegye azt a fővárost, amelyet Széchenyi
tett naggyá és magyarrá.
— Most, amikor a magyar honvédség az istenleien orosz néppel ismételten hadban áll _ mondotta —, fokozottabb mnnkára, megértésre és ösz•zefogásra van szükség. Olyan összefogásra, mint
amilyen összefogásra Széchenyi nevelte a nemzetet.
V e r e s 6 József törvényhatósági népművelési
dtkár bejelentette a Széchenyi-munka tervezetét
A Széchenyi munkaközösség Szegeden 30—40.000
embert akar átállítani abba a szellembe, amelyet
Széchenyi egész életével mutatott. Két Széchenyinépfőiskolát állítanak fel. az egyikben mezőgazdasági. a másikban ipari tanfolyamokat tartanak.

A főispán és polgármester
tárgyalásai
* a szegedi paprikasérelmek
orvoslása érdekében
A szegedi anyagellátási kérdések a közellátási minisztérium előtt
(A Délmagyarörszág
munkatársától)
Jelentette a Délmagyarörszág, hogy a paprika forgalombabozatali kontingens elosztásánál sérelem érte a szegedi nagykereskedőket, amennyiben forgalgmbahozatali részesedésüket 20 százalékkal csökkentették. A közigazgatási bizottság
ahol a sérelmet dr. Széchenyi István szóvátette,
a kormánybiztos javaslatára kimondotta, hogy
felír a kereskedelmi miniszterhez a szegedi kereskedők régi kontingensének visszaállítása érdekében és a felírat átadására dr. Tukats Sándor főispánt, valamint dr. Pálfy József polgármestert kéri fel. A polgármester a feliratot elkészítette és felküldte a minisztériumba, ma pedig a főispánnal együtt személyesen is megindokolja a szegedi régi kontingens meghagyásának szükségességét. Kérik továbbá azt is, hogy
a paprikaegykéz, amely a nagykereskedőket ellátja árúval, ne szétcsomagolva adja át a paprikát,
hanem zsákokban,
a csomagolással
ugyanis sok ember keresi kenyerét és ezek kereset nélkül maradnának, ha ú j rendszert lép-
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Adófelszólamlási tárgyalások
A szegedi 111. száma adófelszólamlási bizottság
október 1-én
a következő fellebbezéseket tárgyalja:
Özv. Tóth-Molnár Istvánné Szatymaz kap 270,
Gombos Antalné Szatymaz kap. 228, Gombos Pál
Balástya kap. 155, özv. Vékes Józsefné öszeszék
kap. 7, Kormányos Mihályné Szatymaz kap. 293,
Stiebel Lőrinc Balástya kap. 441, Kopasz Mihály Szatymaz kap. 612, Csányi Sándor Szatymaz
kap. 40, Füz János Fehértó kap. 83, Báló István
Szatymaz kap. 329, özv. ifj. Báló Istvánné Szatymaz kap. 273, dr. Fráter Zoltán Szatymaz kap.
621, Frányó János Szatymaz kap. 272; Nyári János Fehértó Halgazdaság, dr. Csordás István
Móra-u. 21, Hajós Antal Mátyás-tér 13a„ Kertésztéglagyár Cserepessor, Csábi István Vám-tér 3,
Széli István Királyhalom kap. lm., Kopasz Ferencné Szatymaz kap. 145, Csöndör József Királyhalom kap. 914, Katona István Mórahalom
kap. 574, Kalmár Jenő Mórahalom kap! 823, Kalmár Sándor Mórahalom kap. 850, ötvös István
Királyhalom kap. 1019, Paplógó Imre Nagyszéksós kap. 2i79, Nyári Péterné Szentmihálytelek
kap. 90, Pulai Antal Csórva kap. 228, Dobó Ferenc Királyhalom kap. 204.
A TIL számú adófelszólamlási bizottság
október 9-án

a következő fellebbezéseket tárgyalja:
Biczók Antalné Szentmihálytelek aap. 212,
Csontos Antal Szentmihálytelek kap 934, Bcnda
István Röszke kap. 753, Berta Antal Királyhatom
kap. 1030, Papdi József Gajgonya kap. 496, Illés
Károly Gajgonya kap. 575, Hódi Ferenc Középutca 10, Pálfi József Széli-utca 30, Vér János Répás-utca 16, Kéri József Rákóczi-utca 61, Csillag
Ferenc Rákóczi-utca 45, Farkas Jánosné Rákócziutca 34, Rózsa Anna Petőfi Sándor-sugárut 58,
özv. Tóth Józsefné Móra-utca 15, Bóka Imre KaP á l i András mondott még beszédet, majd a
tona-utca 37, Farkas Nándor Katona-utca 25, MolSzéchenyi-ünnepségsorozat befejezéséül rendezett nár András Katona-utca 20, Molnár Sándor Katojelképes emlékvacsora a késői órákban ért véget. na-utca 20. ifj. Urbán István Katona-utca 18, Kara József Katona-utca 13, Újvári Ferenc Gép-utca
4, Tompa György Felhő-utca 18. özv. Hahn BerPudaváry László:
nátné Felhö-utca 8, Csányi Mihály Farkas-utca 14,
Zöldi Antalné Farkas-utca 8. Czcglédi Győrgyné
Faragó-utca 7b. Erdélyi Tstván Délibáb-utca 27,
Csipei Arpádné Délibáb-utca 24. Szőke Pá! Délibáb-utca 19. vitéz Horváth Istvánné Csillag-utca
cimü könyve kapható
18. Iván Jenő Csillag-utca 18, Nagyberta István
Csillag-utca 11, Gyömbér Józsefné Csillag-utca 7,
a
kiadóhivatalában
Oláh Antalné Csendes-utca 18, özv. Erdélyi Ká, rolyné Ci»endes-utea 10, Kejler Ede Boldogasszonvsügárut 39, Fodor Andsis Béesi-kőput 32, Holczer
Gyula Béesi-köret 18. Sporer öéea Berjisi-körut
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tetnének életbe a csomagolás terén.
A főispán és a polgármester kedden reggel
autón indul Budapestre és ezenkívül más városi ügyekben is eljárnak á minisztériumokban*
Hétfőn délelőtt közellátási értekezlet volt a vá«
rosbázán, az itt felmerült anyagellátási kivan*
súgókat a főispán, mint közellátási kormánybiztos ismertetni fogja a közellátási minisztériumban.
•
^
i
Szerepel a budapesti programon a v'áros JtH
vőévi gabona- és zsírszükségletének fedezés*
ügyében lépések megtétele, annak a három
félmilliós kölcsönnek kereten belül, amelyei
szombaton szavazott meg a rendkívüli közgyűlés.
Valószínűleg résztvesz a főispán 'és a polgármester a földművelésügyi minisztériumbal
összehívott azon az értekezleten is, amelyen »
paprika jövőévi beváltási árát állapítják meg
és amelyre a szegedi érdekeltségek részéről
Masa Miklós, Veres Péter, valamint Papp Jós
széf utaztak Budapestre.

T á b o r utca. 3 sz (Városi adóhival épület)

34, özv. Sári Ferencné Berlini-körut 25. özv. Dékány Józsefné Apáca-utca 24, Németh
Péterné
Apáca-utca 9, Tóth Kálmán Apáca-utca 8, Mészáros Béla Alsótiszapart 6, özv. Bozóki Sándornő
Alföldi-utca 43, Polyák Jenő Alföldi-utca 28, Szücg
Ferencné-Alföldi-utca 15, Farkas József Alföldi-utca 13.
A szegedi III. száma adófelszólamlási bizottság
október S-án
a következő fellebbezéseket tárgyalja:
Szekszárdi Imre Hold-u. 8, Tompa
Károlyi
Hernyós-u. 15, Csillag János Hernyós-u. 6, Dobd
Balázs Hattyas-sor 35, ifj. Csiszár András Hatytyas-sor 25, Dosztig Ferencné Hattyas-sor 5, Bozóki István Hattyas-sor 4, Hódi István Földmüves-u. 40, Bite Ferenc Földmüves-u. 32, Wöller
Zoltán Földmüves-u. 29, Hika Józsefné Földműves*
u. 22, Siha Antal Földmüves-u. 11, Katona György •
Földmüves-u. 6, özv. Kovács Jánosné Dobó-u 61,
ifj. Farkas-Csamangó István Dobó-u. 59, Mészáros János Dobó-u. 24, Farkas Etel Dobó-u. 16,
Jójárt Sándor Délibáb-u. 102, Ocskó János Délibáb-u. 97, Szőke Antal Délibáb-u. 79, Krémer Elemér Délibáb-u. 74, Ambrus János Délibáb-u. 64,
ifj. Csonka Vince Délibáb-u. 42, Király Mihály
Daru-u. 5, Farkas István Csonka-u. 9, Bozóki
Illés Csonka-u. 6, Papp Géza Csonka-u. 2, Katona István Csonka-u. 3, Szabó József Boszorkánysziget-u. 51, Árva Imre Boszorkánysziget-ií.
26, Ábrahám György Boszorkány sziget-u. 2, Hunyadi József Borbás-u. 26, Vecsernyés Ferenö
Bálvány-u. 9, Farkas István Barát-u. 9, Kopasz
Mibály Alsóvárosi feketeföldek 157, Lauritz János Alsóvárosi feketeföldek 92, Katona Antal Alsóvárosi feketeföldek 71, Berta János Alsóvárosi
feketeföldek 38, vitéz Szécsi István Alsónyomássor 66, Györffy Rudolf Rezső Alsónyomás-sor 1,
özv. Szécsi Ferencné Alföldi-u. 56, Kálmán Jó.
zsef Adai-sor 3.

Budapesten megszüntették
a tojásvárlási korlátozásokat
Budapest, szeptember 29. A MTI jelenti: A
tyjásellátás helyzetében előállott javulás és tojás'ármegállapítások lehetővé tették, hogy a
mult héten elrendelt tojásvásárlási
korlátozásokat megszüntessék, A tojás most már a fővárosban és környékén szabadon
vásárolható.
A vásárolt mennyiséget a vásárlási könyvbe
bejegyezni nem kell. A tojásvásárlással kapcsolatban ftsúpán a vásárlási könyv felmutatása
kötelező a fogyasztó személyazonosságának Igazolására.

MegQvcnktí
a

üres lakást
hatósági

találtok

Szegeden

U É I. M A G Y A R O R S Z A G
K E D D . 1941. szeptember 30.

n y o m o z ó k

A tulofdonosoKat felszólítottak, tiogy herminc napon beltll adják hl
a lakásokat
(A Délmagyarország munkalársától)
A lakásrendelet megjelenése után a polgármester
elrendelte, hogy írják össze Szegeden az üresen
álló lakásokat. A közigazgatási hatóság nyomozó altisztjei végigjárták p. várost, hogy
megállapítsák hol és hány üres lakás vau Szegeden. A nyomozók munkája, amely most fejeződött be, szomorú eredménnyel végződött,
mindössze 12 üres lakást találtak és írtak össze
a város területén. Ezek legnagyobb része egy-

E

zoba-konyhás lakás, alig van közöttük néhány
étszobás. A tulajdonosokat most felhívták,
Sgy ütésen álló lakásaikat hozassák rendbe és
30 napon belül adják ki, mert ellenkező esetben
B hatóság lefoglalja és kiutalja a lakásért Jelentkezők számáfa.

Ezen a 42 üres lakáson kivül csupán egyetlen olyan házat találtak a Tisza Lajos-körnton

a hatósági nyomozók, amely teljesen lakatlan
és több lakást ki lehetne benne adni. Ennek a
háznak a tulajdonosa is felszólítást kapott a
lakások rendbehozatalára és kiadására. H a november elsejére nem hozatja rendbe és nem adja ki a lakásokat, a rendelkezések szerint járnak el.
A közigazgatási Hatóságnál naponta sZámo
• san jelentkeznek lakásért, főleg tisztviselők, a
hatóság azonban nem tudja őket lakáshoz juttatni, mert még nem jött meg az a felhatalmazás, amelyet a lakások lefoglalására a polgármester az elmnlt héten
úton kért az Illetékes minisztériflmtól. H a ez a felhatalmazás
megérkezik, tőbb olyan lakásügyben fogja a
polgármester felhasználni, amelyben vita keletkezett a háztulajdonos és a bérlőaspiránsok kőzött.

Bánátban kivégezték
a kommunista merényletek tetteseit
A nagybecskereki segédbán hivatalos közleménye
NagyUecskerek, szeptember 29. A Nagybecskereken székelő segédbáiii hivatal hivatalos jelentést adott ki, amely közli, hogy a bujkáló kommunisták a legutóbbi időkben a Bánátban a kővetkező merényleteket követték efc
1. Merényletet követtek el a Nagykikinda és
Mokrin között, valamint Oroszlámosná] a v»sut
ellen. — 8. Bombát dobtak be Mokrinban egy aze-'b
polgár házába, akjt meggyilkoltak és feleségét
•nlyosan megsebesítették. — 3. A Melencze—Tor8a közötti útvonalon átvágták a telefon póznákat.
— 4 Rálőttek egy magánautóra Nagybecskerek
és Melencze között. — 5. Megszerveztek. hivatalos
személyeknek a meggyilkoltatását és erre a célra
ki is adtak bizonyos személyeknek utasítást és a
•zükséges fegyvereket.
Ezeknek a pokoli tetteknek" megtorlásaként szeplember 7-ikén Melenczén, Kumánon és Mokrinban
szabotálásért, kommunista propagandaáért
és
kommunista röpiratok terjesztéséért, hivatalos
személyek meggyilkolásának előkészítéséért, fegyvercsempészésért, terroristák és kommunisták rejtegetésért a kővetkező személveket végezték kt
kötéláltali halállal:
Melenczén: M i l á n o v Demeter nagybecskereki géplakatost, F o g a r a s s i Gvörgv nagvberskereki asztalossegédet. F o g a r a s s i Árpád nasvKeeskereki mázolósegédet. F a z é k a s
János
nagybecskereki
asztalossegédet,
R a t a r s zki
Tíyubomir nagybecskereki mázolósegédet. T ó t h
József nagybecskereki lakatossegédet,
Vnkov
Eynbinka nagvbecskereki földműves leány. N 1 C s e l í n Zorán nagybecskereki lakatossegédet.
E s ő n t os Sándor nagvbecskereki mázolósegédet és Z s á r k ' o v Dragulyob melenezei pékségé
det. Kumánon: M i r e s e t i c s Bránkó naa»Keeskereki kereskedősegédet. P á j i c s Dane nacybeeskereki magánzót. S z e k e r e s Dezső nagvbepst-ereki malomsesédet. E r d e l v ' á n Miklós naevb-cskerekl nanszámost. K o s z t i c s Zsiva nagybecskereki borbélvt. Vu k ony"á n s zk i Radivol nasv.
becskereki tanulót. P r o f i e s Ráds nagyhecskereki szolgát. M o m i r s z k i Zsárkó nasvbecskereki géplakatost. K i r t v a n s z k i Dragomírt. a
nagybecskereki vasúti mühelv tisztviselőiét és
T u r k u l v Kosztat, a nagybecskereki vasuii mühetv lakatosát. Mokrinban: I g n á e z Radivoj basahidi földművest. M i o l s z k i
Dane basahidi
földművest. R r a n e s i c s Radován nagykikindii
Főiskolai ballgafóf G r u j i e s Milán basahídi főiskolai Ka liga tőt. K a i o p e r Szrsván grálai börtönőrt. R a d ó v á ne sev Alekcza
nagvktlríndai
nanszámost. R á c s u l a ez Rránkó basafiidl földművest. B u d u r i n Ráda hasahidi asztalost és
T r l y i e k o v Milos mokrinj napszámost
Ezt köwetőleg pedig azért mert szentem ber
17-ike és 18-ika közötti éjszaka Martinira vasútállomás közelében. Narvbecskerektől 2s kilomé-

ternyire, a Nagybecskerek—Pancsova vasutvona
Ion merényletet kíséreltek meg a vasút ellen, ellenintézkedésként szeptember 19-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan agyonlőttek 12 kommunistát Az
agyonlőtt kommunistákat a nagybecskereki vásártéren elrettentő példaként 24 órára felakasztották.
A további vasúti merényletek megakadályozása céljából a Feldkommandan* elrendelte, hogy
október lt-íg a városok és falvak lakossága foglalknzásra és nemzetiségre, valamint vallásra való
különbség nélkül köteles a Vasat! sineket őrizni
olyképpen, hogy 50 méternyi távolságra egymástól kettős őrszemek vigyáznak a vasnt biztonságára, az este beálltától reggel 8 óráig. Amennyiben a merényletek megismétlődnének, abban az
esetben a Feldkommandant a nagybecskereki rendőrségnél "kommunista fizelmekért fogságban levő
egyéneket, számszerint 38 egyént a nagyberskerekf
Buza-téren nyilvánosan felakasztatja. A lakosság
maga is elkövet mindent, hogy a retorzióra ne legven alkalom.

alkalmából
m o l y e t a még eddig megnemlátogafott

magyarországban
ünnepel,

egy

Óriási -SzenzacionalisProgramma!
Többekközött:

a 3 Turul
Világhírű Magyarok a repülő

Trapézon

S A R R A S A N I p o m p á s s z a b a d o n i d o m í t o t t lovai
S A R R A S A N I f i l m e k r ő l i s m e r t Tigrisei
S A R R A S A N I ritlw f x o t i k u s a l l a t s z á m a
S A R R A S A N I világhírű Elefántjai
S A R R A S A N I vízilova Odipus s z a b a d o n elővezetve
S A R R A S A N I o a a Babaszobában
S A R R A S A N I N E M E S V E R U iskolatovai

Dochy-s labdarugó Kutyái
m o d e m sportszám

Nina Karpowa
háló nélkül a Cirkusz Kupolájánan
5 Talos
ugródeszka akrobaták és Pa.rodisták

DISZMEGNYITO

Szegeden

Mars-téren

Tel.: 24-12.

Szerdán

október A-éa

Október a - t ó l naponta X előadás

Rendkívüli közgyűlés tárgyalja
a város
jövőévi költségvetését?
CA Délmagyarország
munkatársától)
Más
esztendőkben ilyenkor a város költségvetése
már rendszerint elkészült és-letárgyalta a pénziieyi bizottság, sőt a közgyűlés is. Az idén a
számvevőség létszámában bekövetkezett hiány
miatt késett a mültévi zárszámadás összeállítása. így késve foghattak hozzá a költségvetéshez. A munka megkezdése titán rendes tempóban haladt a dolog, most már a teljes tisztviselői létszám rendelkezésre áll, sőt a nyugállományú számvevőségi tisztviselők közül is berendeltek néhányat.
Ennek megfelelően a munka — amint értesülünk' — megfelelő mértékben előrehaladt, mégsem fejezik azonban be egyelőre, ugyanis a
számvevőségen arra számítanak; hogy előreláthatólag rövidesen intézkedés történik a városi tisztviselők, valamint egyéb alkalmazottak
fizetésének rendezéséről és ezeket a költségvetésben újabb fedezet kijelöléséről kell gondoskodni. Ha ez a rendelet rövidesen aesnelejü^,
nyomban befejezik a költségvetés 'ÖsszéállítlsJÍ
s ézesetben lehet, hogy rendkívüli kozgyfiKs
tárgyalja le a költségelőirányzatot. ' .

4 és 8 ó r a k o r
Elővétel: Nemzeti Sajtóvállalat, Kárász
u. 5. Tel. 24-52. és a cirkuszpénztárnál. Teltfon 24-12.

igazi ndpidrak

Csah üllöiielyek

S A R R A S A N I hoz merínj egyetjelept:

2 Világrészt

látni

Tüz a palicsi szanatóriumban
Szabadka, szeptembeí 29. Vasárnap Paücsfiirdőn kigyulladt az ottani szanatórium. Megállapították, hogy a tűz a kémény hibás építése
miatt következett be az egyik melléképületben.
A lámrok innen átterjedtek a fejépületre is. A
tűzoltók esak kétórai megfeszített munkává?
tudták eloltani a tüzet. A kárt még nem beösüb
ték fel.

F E R E M C J Ö Z S E F
KESERŰVÍZ

Kiknek kell fizetni
a hadfelszerelési adót
Október l-én élclbclcp a hadfelszerelési adó. A
rendelkezések szerint hadfelszerelési adót tartóznak fizetni ti füldadó, hú/adó, kereseti adó, társulati és taiitiémadó, n társulati .vagyonadó, valamint a jövedelem- és •agyonadó fizetésérc kötelezett személyek. Az állami egyenes adóra vonatkozó adókötelezettség a hadfelszerelési adóta is
kiterjed Az adó alapja a föld-, ház-, kereseti, társulati és tantiémadó, a társulati vagyonadó, a különadó, a jövedelem- és vagyonadó és az ezen .adók
/ a g y azok alapjai után járó állami petiékok és
•járulékok kulesa a kivetés alapjául szolgáló adók
összegének 10 százaléka.
A végrehajtási rendelkezések kimondják, bogy
sz épiilelátalnkilásokkal kapcsolatban engedélyezett adókedvezmény elmén törölt házadó és lendkivüli pótlék után járó' hadfelszerelési adó nciu
törülhető
Az alkalmazottak kereseti adója és ennek" állami pótlékai és járulékai, valamint az alkalmazottak és 'antiémélvezőfc különadója után járó
hadfelszerelési adót a munkaadó köteles a Mii-
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zetett szolgálati illetményből vagy tantiémböl
szavatosság roeltett levonni és az államkincstár
nak beszolgáltatni
A rendeletnek az alkalmazottakra, a tantien'fti• v ez ők re; az ügynökökre és alkuszokra, nz üzict
hely uélkül működő házalókra és a külföldi u azókra vonatkozó rendelkezései október 1, uapjával
kezdődő érvénnyel lépnek életbe.
A rendelet egyéb részeiben IMI. évi január 1.
napjától kezdődő érvénnyel lép életbe és az 1941
valamint az azt követő évekre kivetett együttesen
kezelt állauii egyenesadók és az 1041. október 1.
napjától kezdve elidegenítés alá kerülő ingatlanok
eladásából származó nyereség után kivetett kü.
lön jövedelmi adó alapján járó badfelszcre'és'
adókra alkalmazandó.
Nem követelhető hadfelszerelési adó az 1011.
évet megelőző időre viszamenőleg kivetett egvüttesen kezelt állami egyenes adók, az 1941. októher
1 napja előtt esedékessé vált illetményből és kifizetett tantiémbői. jutalékból, i941 október 1.
előtt levont kereseti adó, illetőleg különadó után

átalánvhiztosltás keretében
hiz'osifhatia legolcsóbban!
Borotvával átvágta a nyakát
a Makkos-erdőben
(A Délmagyarórszág munkatársától)
Vasárnap délután öngyilkossági kísérletet fedeztek
fel a Makkos-erdőben. Az őrszemes rendőr köróitja alkalmával egy átvágott nyakú 45—50 öv
'körüli, rosszul öltözött, eszméletlen férfire
.-jkadf. Az eszméletlen férfi mellett egy véres
'lörotva fokiidt. amellyel öngyilkossági kísérteiét elkövette. A rendőr a felfedezésről értesítette a mentőket, akik az átvágottnyakú férfit
a közkórházba szállítottuk. Kiderült, hogy a
Makkosordő öngyilkosa Juhász János 50 eves
•napszámossal azonos*. Juhász zsebeben búcsúlevelet találtuk, amelyben megokolta, hogy családi összekiilönbözés miatt szánta el magát vég*
retus teltére.
Hétfőn reggel a közkórház jelentetto a rendőrségnek. bogy az öngyilkosjelölt napszámos
•niélkül. bogy eszméletét visszanyerte volna,
meghalt. Holttestét a törvényszéki bonctani iulózpthe szállították.

'árisi Nagy Hruház Rt.

A htaíiszíflseiőh
f m t ó h f r a f b i t i i Kftrlfií
helgzetifk iavitósáf
Budapest, szeptember 29. A Közszolgálati A1
kaim azottak Nemzeti Szövetsége országos
nagyválasztmány!, ülésén dr. Javarniczky Jenő
miniszteri tanácsos ismertette a köztisztviselők
kívánságait. Dr. Nemónyi Imre, Arató Gyula,
dr. Rácz Gyula, Wallenduuts János, Szabó Sándor, dr. Szekszárdy József, Erdei József," dr.
Perlén yi Lajos, Csontai Győző, dr. Marczinka
János, Zsigmond Béla és Farkas P á l felszólalása után elhatározták, hogy a KANSz, a
FANSz és' a NyUKOSz közös cnüékirattal fordul a kormányhoz, umelybc'n a közalkalmazottak, nyugdíjasok, özvegyek cs árvák mielőbbi
megfelelő helyzetjavítását kérik,
A választmány felhatalmazta az elnökséget
hogy az összes függő kérdések rendezése ügyő
ben emlékiratot

készítsen a kormányhoz,

izegeii Tsekonics és Kiss»utca sarok
HAitTAKlAgI rAPlR.UHJ
AUvány papir 6 drb
fjeirókönyv barma 5 drb
Fehér irópapir 10 iv
Kockás vagy vonalas papir S iv
Fogalmi papir 15 iv
Bzines boritok 52 drb
Szegedi képeslap 3 dib
Névpapi v. virágos lap 3 dib
Tájképes képeslap 3 drb
Fehér, vagy barna csomagoló papir
' 3 iv
Hentes csomagoló papir 4 iv
Sötétkék csomagoló papir 3 iv
Papirfutó 100 cm széles 1 méter
Színes méteres falvédő 3 métc)
Sima blokk 3 drb
•
Kis jegyzékkönyv
Szánilakönvl
Nyugtakönyv
Levélpapir: 10 drb levclpapir, 10 drb
borítékkal

=.21
—24
—.21
—.21
,21
—.24
—.21
—.21
—.21
—.26
—26
—.27
—28
—.28
—.28
—.28
—.28
—.28
—58

Rendelkezések Romániában
a külföldi vállalatok ügyében
Bukarest, szoplembcr 29. Köztudomásra hoz
fok, bogy nzon külföldi vállalatoknak, amelyeknek fiókjuk, vagy ügynökségük van, legkésőbb
október 31-ig rendezniük kell a fiókjaik helyzetéi. Az alább felsorolandó három megoldás közül kell'választaniok:
1 Vagy hagyjon fel jelenlegi
működésével
ó b a n formában, hogy székhelyét Romániába
helyezze át ós újabb, bejegyzést kór a kovesfcodf.bmi kamarától, vagy likvidálja a román állam területén maradt fiókot.
2. Kérheti a fiókok további működésének engedélyezését, mint külföldi cég képviselete, eleget téve a kereskedelmi kódex összes követelményeinek.
„!

3. Kérheti a további működés engedélyezését
Icijtsjogu keie.sztfny, öl éves, egyetemet végzett, mint ú j bég alávetve magát az ezzel kapcsolaliz éves irodai gyakorlattal'és elismerten kiváló, tos törvényes rendelkezéseknek.
zervezési képességgel rendelkező önálló leveleAmennyiben a cégek nem rendezik ügyeiket
ző, perfekt könyvelő és pénztárkezelő
cz említett határideig és e határidőn túl tovább működnek, büntető eljárást indítanak c'h-nük,
•
1

állásál változtatná

• üelve banknál, nagyvállalatnál, vagy
biztosító
intézetnél megfelelő elhelyezkedést keres. Jelige:
•TUDÁS és SZORGALOM *
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Ezek a rendelkezések nc-'m .vpnatkoznak
ténztntésftekre.
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rera es noi
kalapuj donságok
megérkeztek

KNITTEL
Kárász-utca 5. Alakításokat modellek utéu vállalunk.
Nemzeti Takarékossági da Unió tag.

MAGYAR .
NYILVÁNOSSÁG
VILÁGOS, ŐSZINTE ÉS s z ó k i m o n d ö
Cikkel
irt irodalmunk mai állapotáról G o g o l á k
Lajos a >Magyar Nemzet* vasárnapi számában. Feltűnést keltett már mult heti cikke is:
> Az esszé válsága*, mely dinénél jóval }%
leutősebb és általánosabb tárgyakhoz nyi ti
magához az élő (vagy inkább halott) iroríalomhoz és az irodalmi élethez. Mostam cik ^
melynek cime: >Az irodalmi folyóirat problémája t, szintén kertelés és stilizálás nélkül
tapint rá a fájdalmas valóságra. Kimondja
végpe, amit különben irodalmárokon kívül
mindenki sejlett már, bogy az utóbbi tiatizenöt évben lassanként elsorvadt az irodalom, érvényesülésre törő epigonok száradt és
érdektelen társasjátékává lett. í r ó k
hel y e t t ü g y e s o l v a s ó k terjeszkedtek el
az irodalmi életben, akik fürgén igyekeztek
hasznosítani legújabb olvasmányaikat — kom.
mentálja a cikket a /Független Magyarország*.
Ezek az olvasók, akik kölcsönösen iróvá ken©
ték egymást, azt hitték, elég, ha eltanulják aa
irás bizonyos külső fogásait, különösen az idézési technika finomabb rejtelmeit Idézeteik
balniairól fölényes megvetéssel tekintettek I«
a néhány megmaradt iróra, akit a hivatás tű*
data vezetett a maga utján. Természetes, hogy
a közönség érdeklődése e nyápic álirodalomtöl' inkább az irodalom-alatti demagógia és
az irodalmon kiviili irás-ipar felé fordult
Nem reméljük, hogy Gogolák cikkének mélyebb hatása lesz. De bizonyos, hogy a t í s r t u l á s és g y ó g y u l á s folyamatát csak ilye*
kimélPtlcn diagnózis indíthatja meg.
EGY ZÁGRÁBBAN MFGJELENŐ német nyelvi!
hclilap, a »Neue Ordiiung* hosszabb cikkbea
foglalkozik A n t o n c s c u Romániájának el©
sö esztendejével
irja az »Uj Masyarság*.-©
cs megállapítja. bogy Antoncscu lulajdonké]v
pen ma ugyanazt a politikát követi mint 24
esztendővel ezelőtt, amidőn /bevezette seregeit Budapestre*'... Anélkül, bocy polémiába
bócsájtkoznánk a zágrábi lappal, megállapítjuk hogv Anloncscu aligha vczelhette 24 esztendővel ezelőtt a seregeit Budapestre, hiszen
az akkori román hadműveleteket, mint főparancsnok, M a r d a r c s c u , mint vezérkari főnök P a n a t i e s c u irányította. Ami pedig
azt illeti, hogy Románia már akkor ís a jelenlegi politikai irányzatot követte, szabad
legyen emlékeztetnünk a cikkírót Radu íjosiiiin bires munkájára, a /Rompnii la Badapcsla* cimü könyvére, amelynek 22. oldalán
éppen a budapesti hadjárattal kapcsolatban
igv lelkendezik az iró: >Fock marsall haderői
szétzúzták a Kaiscr hordáit. Bukarestben n
teuton zászlókat a tömeg leszakította s bár a
barbárok gépfegyvereket állítottak fel, gyávák voltak és nem mertek a tömegre lőnL A
bosszú arkangyala tüzes karddal sújtott a fejükre...* Nem ertjük hát. bogy a teutonok
elleni bosszuállásban magukat a r k a n g y a l o k n a k számító románok milyen történelmi
jogon kerülnek hát egvvonalra a mai román
politikai irányzattal.- mert vagy az akkor,
rendkívül nénv/- ni Radu Costnin tévedett a
ronián nép érzéseit illetően, vagy a mai román politika nem físzinto — fejezi be glosstáját az »Uj Magyarság*
do mindenesetre
nasrvon sok tendencia kell ahhoz és a történelem némi félteismerése, hogy Bukarest ezerkilencszázhuszas politikáját Antonescu Romániájának külpolitikai céljaihoz hasonlítsák...
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— Feketehalmy-Czeydner hadtestparancsnok
felavatta az u j kecskeméti kórházat. Kecskemétről jelentik: Vasárnap adták át rendeltetésének ünnepség keretében az u j kecskeméti
kórházat. A felavató ünnepségen az u j korház
kapujában díszszázad előtt dr. V é n Ferenc
orvos-alezredes és dr. S i m o n Balázs foga Ha
a felavatásra érkező vendégeket. A kórházavalo ünnepségen megjelent a kecskeméti hatóságok részéről dr. K i s s Endre főispán, <lr.
L i s z k a Béla polgármester és még
sokan
mások. Az ünnepségen résztveit vitéz F e k e t e h a 1 m y C ze i d n e r Ferenc
vezérőrnagy,
hadtestparancsnok, gróf S t o rn 111 Marcell és
P l a t t n y Pál vezérőrnagy. Dr. Nemes László
tábori főíelkész fohásza és S z a b ó Gábor református tábori esperes áldása után dr. V é n
Ferenc orvos-alezredes átvette a kórház epületét. Vitéz
F e k e t e h a 1 ni y-C z e i d n e r
Ferenc hadlest parancsnok megtekintette az u j
kórházat, majd az ünnepség befejezéséül a
díszszázad elvonult Feketehalmv-Czeidner Ferenc vezérőrnagy és kísérőié előtt.
— Felérc csökkentették a motalkóellátásl. A
motalkóval és kenőolajjal való fokozottabb
takarékoskodás parancsoló szükségessége folytán a kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy
az október havára már kiadott motalkójegyek
ellenében csak a rajtuk feltüntetett mennyiség
fele szolgáltatható ki. A miniszter egyelőre
ínég mellőzte az egyes külföldi államokban
már bevezetett egyéb kényszerintézkedéseket,
például az éjszakai és a hétvégi közlekedés tel
jes betiltása, a tehergépkocsi közlekedés menetlevélhez való kötése, stb.
A — Kedden vonul be Zentára a háziezred.
Zehíáról jelentik: Zenta háziezrede kedden vonul be a városba. A házakra már héttőn kitűznék á lobogókat, amelyek egy hétig Rintmafádnak. A város diadalkapuval fogadia a haziezredet. Október 4-én este nyolc órakor ismerkedési vacsora lesz, amelyen az egyházközségek és társadalmi egyesületek vezetői vesznek
részt. Az ismerkedési est keretében a helyőrség parancsnoka mond felköszöntőt a főméitóságu úrra. majd a plébánosok üdvözlő beszédei után a város vezetősége nevében dr. G u í á t b György polgármester, a város társadal
ma nevében M o h á c s i Pál, a Közművelődési
Egyesületek nevében V á m o s dános igazgató,
a Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, a
zentai járás nevében pedig S z a b ó Zoltán főszolgabíró mond felköszöntőt. Vasárnap a
Szent István-téren szentmise fösz.

Képesített tanerők vezetésével, áll. engedélyezen

DELMAGYARORSZAG

nonved-terl iskolában tanulton

KEDD,

Legjobb államvizsgaeredmények.
Gyorsiróversenyek szakiskolai bajnoksága. Tízújjas ritmikus
gépirásoktatás. Olcsó tandíjak Ingyenes állásközvetítés Beiratkozás áz uj tanévre Honvéd-tér 4

Varga miniszter beszéde Sopronban
Széchenyiről

gyorsírást és gépirást

1941. szeptember

30.

Sopron, szeptember 29. Varga József kereskedelmi és iparügyi miniszter vasárnap részt
vett a soproni Széchenyi-emlékünnepen és beszédet tartott.
— Széchenyinek kellett leszögeznie azt a kemény igazságot — mondotta többek között —,
hogy nem a természet mostohasága az" oka,
hogy nemzeti vagyonunk nincsen, hanem mf
magunk. A közelmúltban láttuk az árvíz é.s talajvíz pusztításait, amely Széchenyi idejébe®
még súlyosabb volt. Nem szaporodhatott, csaK
pusztult a magyar nép. Ettől félt legjobba®
Széchenyi. A Tisza szabályozása mellett biztosítani kívánta a Duna állandó kotrását, szorgalmazta, hogy a Sió-ösatórnát szállításra alkalmassá tegyék. Széchenyi nemcsak saját kor*
társainak adott programot, hanem a mai nemzedékünkre is sok megoldandó feladat
maradi
hatalmas munkatervéből. Sok ellenfele volt és
— Orvosi hir. Dr. K a l l ó s Károly bel- és
gyermekorvos Kelemen-utca 8., szabadságáról még több csodálója. A Lánchídon szükségPS
visszaérkezett, rendelését ismét megkezdette. 410 vasalkatrészek gyártása vetette meg a világ— Franciaországban viszaállitiák a rendes hírű Ganz-gyár alapját. Cementiparunk kezidőszámítást Vicliyből jelentik: A vichyi kpr- dete is a Lánchíd építésére nyúlik vissza. Fimánv elrendelte hogv október 6-án a nyári gyelmeztette a nemzetet, hogy termékeit leheidőszámitásról vissza kell térni n rendes idő- tőleg itthon dolgozza fel. A szaporodó agrárszámításra.
népesség •foglalkoztatása érdekében a gyármmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ipar fejlesztését javasolta.
Tanári vezetés alatt m i l k ö d ö egyetlen
— Fájdalmas székelesben szenvedők, akiknek
a végbél megbetegedései — mint aranyeres csomók, berepedések, visz.ketcgség stb. — teszik az
életet nehézzé, a természetes »Ferene József*
keserűvíz rendszeres használata által csakhamar
enyhülést találhatnak Kérdezze meg orvosát!
— A statáriális biróság 12 évi fegyházra
ítélte a távbeszélővezetékek tolvaját. Budapest ről jelentik: A statáriális biróság K r a i c z
László Károly rovottmultu asztalossegéd bűnügyében hozott ítéletet. A vádlott 1666 kiló
suíyit vörösréz távbeszélővezetéket vágott el és
eltulajdonított. Lopásait a sződi, váci, felsőgödi és rákospalotai vasutvonalak mentén követte el s ezekkel közel 4000 pengő kárt okozott. A röglönitélő biróság 12 évi fegyházzal
sújtotta Kraicz Károlyt a folytatólagosan elkövetett közveszélvü rongálások miatt. A rög
íönitélő bírósági ítéletek ellen fellebbezésnek
helye nincs. Kraicz Károly büntetése jogerőssé vált.

gvors rf- és gépirószaklskolája
Szegednek
i oki. tanár, szakiskoi j 3 i
r s r e n c n s m igazgató, sko^a
jegc-j ^zécheny-:ér 7. 11.22.
Te.efon 28-15

— Az ipar fejlesztésében látta egyik alapfel*
tételét annak, hogy a magyarság számszerűleg
is súlyt jelentsen Európában. Az ő szellemében forrt össze legtökéletesebben a nemzeti érzés és a művelődés gondolata.
Varga miniszter emlékbeszédét a nagyszámú hallgatóság lelkesen megtapsolta. A leven-te fáklyás futólánc elhozta Sopronba a nagy*cenfei sírról a Kormányzó által meggynjtotf
emlékezés tüzének lángját.

_ MUNKAKÖZVETÍTÉS, Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kovács
vidéken, 2 fémcsiszoló helyben. 2 késes vidéken, 2
bádogos vidéken, 1 műszerész helyben, 1 kályhás
helyben, 1 faipari gépmunkás vidéken, 15 asztalos
Varga minisztert elkísérte soproni útjára
Tielyben és vidéken, 5 kádár helyben és vidéken,
1 bognár vidéken. 1 kosárfonó vidéken, 1 kcfekö'ő Ullein-Reviczky Antal sajtófőnök ls.
vidéken. 5 köteles helvben és zidéken, 2 szabó
helyben. 8 cipész helyben és vidéken. 1 fodresz
helvben. 1 nyomdai gépszedö helyben, 1 fényké
pész vidéken, 5 napszámos, 1 fíiszerkercskedősegéd, 4 kifutó, 6 gazdasági mindenes, 10 kukoricatörő napszámos. Nők: 3 fodrásznö vidéken, 5 zacskóragasztónő helyben, fi kiszolgálónő, 5 jegyszedőnő, 3 paprikacsomagolóleány, 4 kifutóleány, 12
— Gyors- és gépiróvizsga. A szeptemberi ál- mindenes, 5 mindenes fözőnő, 10 bejárónő, 5 kuko
ricatörő napszámosnő. Tanonchelyck: 1 műszeszáraz
vegytisztítása
lami irodai gyorsírói és gépiróvizsgáb a honvédrész, 1 kelmefestő, 2 kárpitos, 3 cipész, 1 fodrásztéri szakiskolában most folytak le B á l i n t Antal
SZECSOHY-nél
elnöklésével. A bizottság tagjai dr. S z é l t Gynia tanonc, 1 pék. 1 nyomdász, 1 eipőkereskedő. 1 mflFeketesas utea 20. sz.
szövőleány.
és B c k e r d t Elek voltak. Elsőrendű irodai gép— Éjszakai támadás a Stefánián. Véres láiróképesitést kapott Tóth Margit, egyesített irodai gyorsírók és gépírók lettek: Tóth IlOna, Vin- madás történt vasárnap este a Stefánián. A
eze Anna. Vineze Mária, Balogh Jolán, Móritz késő esti órákban ismeretlen támadók megtáGvula cinészsegédet, akit
Erzsébet. Veres Anna, Kovács Mária. Kiss Erzsé- madták K ö r ö s i
súlyos tárggva! feihevertok. Körösit a mentők
bet, Kéri Márta és Lányi Margit.
Budapesti értéklőzsdezárlat. A szombaton mega közkórházba szállították. A rendőrség keresi
indult árlemorzsolódást folyamat a bét eiső nap— Korlátozták a vasutforgalmat Bánátban. az éjszaka itániadókal.
Nagybecskorckről jelentik: A nagybecskereki
— Négy akácfa. B á n f i Károly 53 éves butor- ján is kiterjedt, úgyhogy a tőzsde lanyha irányzattal nyitott. Mindjárt kezdetben nagyarányú árukívastitigazgatóság hirdetményt tett közzé, mely fényező február 2-án Somogyi-telepen az utcáról
nálat indult meg a csekély kereslettel szemben,
szerint a teherforgalom Bánátban megszűnik kivágott 4 akácfát, amelyekéi azután feltüzelt A
és csak azt a teherforgalmat tart iák fenn. htilorfénvező ellen az ügyészség lopásért emelt ami az értékek minden csoportjában jelentékeny
amelv a szemétwonatokhnz csatoltan bonyo- vádat Ügyét hétfőn tárgyalta a szegedi törvény- áreséseket idézett elő. Zárlat előtt a kínálat egyre erősebb lett és mivel a vételi érdeklődés tellítható lé A személyforgalmat is lényegesen széken dr. M o l n á r István tanácselnök Bánfi a
korlátozta az igazgatóság, Bánátban
minden biróság előtt nagy nyomorával védekezett A tör- ejsen megszűnt, az árfolyamok a piac egész területén tovább gyengültek. Zárlatig a Bauxit 27.—,
relációban esak egv vonatnár közlekedik.
vényszék egyhónapi toghávh'infptpcre ítélte.
Kőszén
44.—,
Fegyver
9—,
Rima
20.—,
Nasíci 10—, Trust 11.5 és
Magyar Cukor
18— pengővel olcsóbbodott. Zárlati árfolyamok;
Magvar Nemzeti Bank 395.—, Kőszén 978.—, Ganz
özv. Paulusz Jenőné sz. Zombori Ilona és Paulusz József mélv fájdalommal
65.75. fzzó 440.—, Szegedi kenderfonógyár —.—,
jelentik, hogy a legjobb hitves és édesatya
Zürichi devizazárlat Páris 9.67, London 1735.
Newyork —.—, Milánó 22.65. Berlin 175.52 fél. Szófia 4.25. Bukarest 237 fél.
Budapesti terménytőzsdezárlah A terménytőzsdén csekély forgalom volt a hét első napjá^ ts

Dalion kabátok
őszi rúnák

TŐZSDE

I

Paulusz Jenő

életének 19-ik, boldog házasságának 15-Ik évében váratlanul elhunyt.
Temetése október 1-én dclután 4 órakor lesz az alsóvárost temető kápolnájából.
Engesztelő szentmise áldozat lelke üdvéért 1-én délelőtt 10 órakor lesz a
Fogadalmi templomban,
*
• *
40c?

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai,
szlovák kor 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével, leu 1.95—2.05. líra 1740—17.90.
svéd kor. 81 70—82.10, svájci frank 7Q 60—80.60.
Csikágói terménytőzsdezérlat. Buza jól tartottSzept. 122 háromnyolcad—123. dec. 127.25—egynyolcad, máj. 127 ötnyolcad. Tengeri tartott Szép!
82,- dae. 87 ötnyolcad, máj. Sp háromnyolcad. Róza
szilárd Saapt. 76.25. dec. 83 háxompvolcad máj
8375.
\

TRÓmRDETÉSEK
E l a d ó
Jidzrelhek. családi cs i»#niázoK
szollá €s szánio
lanuásoiriohoh
llártclbek: 218 n. öl
Kálváriánál 3000 P. 200
n. öl 4000 P. Korulon
belől 120 n. öl 10.0-0
P. 102 u. öl 15.000 P.
Családi búz 8 lakással,
kertes. Felsőváros 5500
I- Adómentes családi
li.iz 3 szobás lakassal,
nagv kerttel. Csongrádi sugárutnál 8ó00 P.
Adómentes családi báz
2 szobás lakassak Petőfi sugárutná
12.000
P Emeletes tó ház 5
likassal,
ga/gvarnál
16001) P Emeletes jó
báz 4 lakassai
rt3gv
Verttel. Kálvária Útnál
1400 P Emeletes ház,
7x1 és szobás lakáss.il
Párisi kőrútnál 20.000
pengő.
Emeletes ház
bárom szobás, fürdőszobás és 2 szobás laka
sokkal egyetemnél 35
c.zer P Uri családi ház,
1 e/oltás komfortos lakás, pincés, kortes, hel' árost 42.000 P Eutrl'íes báz, tiibzerüzlcttel
-5 lakással, forgalmas
uton. 20.000 P.
Adó-nontps emeletes
baz,
futzeriizlettel, 1 t< 2
• zobás. fürdőszobás lakással,
laktanyánál,
•-várnál 24.0i.Kl P. Adómentes riu. ház. 2s3 szo
/'ás, fürdőszobás lakássuti 50.000 P Belvárosi,
>a#p, emeletes bó.rbúz,
"4, 3, 1 szobás komfortos lakásokkal, a város legszebb részén, 82
vzer P. Belvárosi üzletes bérház, modern lábasokkal 150.000 P 2
holdas szöllő, gyümöl• ••íjs Sándorfalván 0000
P. 18 holdas szöllő,
szántó. kaszáló. 3 szobás tanyával SSáudnrfalván 25.000 P 12 liofdafc szánló, bánáti tanyával, müűlná JO.OOO
P. 30 holdas szántó erű i Hidashoz közel 15000
NO holdas bánáti szántó
príma, Jó tanyáva' 1"U
izyr P 120 holdas bánáti szántó, 3 szobás
tanyával, artézi kúttal
uy.000 P. 6 hnhtas
*mllö és gyümölcsös
nagy felszereléssel, tanyával
Királyhalmán
»).(K)0 P. 20 ti. szántó,
.gyümölcsössel, sok tnTivaépijlctioi
Fel-őturiv.-in 45.000 P UjszrCpdi villa telkek, fiirtlöszobás villák. Alkatml vételek.

fl c i e r n t
F. M. irodánál. U<>rthy
M. u. 2. (Kultúrpalotánál.)

TTt!
Gyümölcsöst vermes —
készpénzért
.Dqlterülelon 600
négyszög mg.
Ajánlatokat,
örökfuld'
•jeligére a kiadóba ké< rk.

Magánház eladó. Gólva
ti. 22.

Házat keresek megvéfelre 5—6000-ig. örök
lakhellyel is. Elek, Árpád tér 3.

Bútorozott szoba kiadó
Révai u..4, cm.

M

M

M Á V . háztól biz©
forgalom Ügynöksége
Bútorszállítás
helyben tndékea

B é o h a e s l k k a i b.
F avat felvételi iroda.
Kilctaf utca 10.
Kifutónak crös 16—18
eves fiút felvesz. Tejüzem, Aradi n.
Kifutó fiút
azonnalra
felvesz
Marossy Károlyné. Szent
ístvánIcr 6 szám.
Megbízható Jcány orvosi rendelőbe felvétetik.
Dr. Rex, Tisza Lajoskörút 57.
Havi 80 pengőért szíkvizkibordó kézikocsihoz
felvétetik. Osztrovszkyu. 27.
'

UÚAtOAlÚJt
aJtkatmaiott
Elmennék magányos —
egvénhez házvezetőnőnek délutánig: Huszonöt jelige.

flDaFvffa
ÖbZ UA.l ELLEN

OURAL9N
Dudás

Széchenyi fér 2a. sz

Egy domermaun kutya
eladó. Tudakozódni —
Széchenyi tér 3, bázfclügyelőnél.
•Rácsos gyermekágy eladó. Megtekinthető a
délelőtti órákban. Kölcsey utca 10 / I. em. 6.

u n ö m i i i u
Egyezerrel
társulnék
kezdő iparhoz
vagy
bárminőnek
megfelelő
foglalkozáshoz. Levelei
Csak növel jeligére a
kiadóba.
• •• i
•
15 éve fennálló jőforga.
mu asztalos műhelyemet, esetleg lakással —
nuv. 1-ére átadnám. —
l ívért vámos u. 2
Finanszíroznék 500—800
lg gyorsan lebonyolít ható üzletet: Garanciakénesnek jeligére.

Szerkesztésért és mailáscrt leleli
BLRLY
GÉZA
főszerkesztő,
a DtOmagyarország Hiriap- és Nyomdaváliatel rt
ügyvezető-igazgatója.
Szerkesztőség: Szeged, Kölcsey-utca 10, !. Cűt —
EjStabol szerkesztőség: Kálvárta-utca 11 — Kiadóhivatal: Szeged, Aradt^utca & — ' leleton
(vzcrkcsztőrég, kiadóhivatal éa nyomda): 13—Uö.
Kiadótulajdonos:
Uélftiagyaroi síág Hit lap. és Nyomdaváilaíai R t

SPORT
S z e g e d — N a g y v á r a d
Kot külüübözö stilus gólnélküli
küzdelmét
hozta a vasárnapi Szeged—Nagyvárad találkozó,
a SzVSE 10 emberrel játszott és az utolsó negyedórában kapott ki Újvidéken, . balszerencsés
mérkőzésen.
7
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A mérkőzés elött Mester felesége' váratlanul
közölte a vezetőséggel, bogy a játékos' Szabadkán éppen oJyan állapotban van, mint volt mult
vasárnap a csepeli játék idején. Most jelentkeztek az akkor kapott injekciók hatásai Alig telt
cl néhány pere ettől a váratlan bejelentéstől,
amikor Raffai közölte, bogy nem játszhat, mert
fáj a Iába; nem tud futni. Ezekután értbetővé
vált az a nagy idegesség, ami a vezetőség kőiében támadt. Csak egy játékos volt, akire számítani lehetett, Gyuris, aki azonban Kiskundorozsmán tartózkodott. Yészits Endre főtitkár autón
a futballistáért- ment és sikerült is megtalálnia.
Ilyen előzmények' után egészeu »uj« csapat vette
fel a küzdelmet Nagyvárad telién: Szabó—Gyuris
hátvédpárral és Kissel a középfedezet helyén. .
Két különböző stilus merte össze erejét ezen
a meccsen; a WM-rcndszer és a szcp középeurópai stilus. Hosszú idő után, végre futballt
is láttunk a pályán. A mérkőzésen beigazolódott,
hogy az úgynevezett >nyilott sisakkal* vató játékban sem lehet mindig gólt kapui és kiderült,
bogy a >rendszerfutball* nem győzött a >stilus<
ellen. Röviden ugy lehetne jellemezni a mérkőzési, hogy a vendégek a mezőnyben jobbak .voltuk, a kapu elött azonban a Szegőd bizonyult
veszélyesebbnek, több volt a gólhelyzete, do
részben nem' volt szerencséje, részben remekül
bántotta el a támadásokat a nagyváradi védelem, élén a kis »Slózival«.
A Szegeidnek kellelt volna megnyerni a mécsesét, annál is inkább, mert a IT. félidő 43. percében tizenegyeshez jutott, Bárót! gyenge büntetőjét azonban Solymosi kivédte. Mindezek ellenére, igazságosan alakult ki az eredmény. Csalódtunk a veszedelmesnek hitt nagyváradi csatársorban, annál jobb volt a fedezetsora és 'a
védelme a NAC-nak. A szegedi, csapatban a két
tartalék, különösen Gyuris játszott jól, a tántadósorban pedig csak Harangozó.

ÚJVIDÉK—SzVSE 3:1 (0:0)
Ujvidck éppen a szeerncsétlcn SzVSE elleu
erősített, nem kisebb futballistákkal, mint Turay I.-gycl, Négyesivei cs Markossal. Ennek a
felerősített együttesnek adott a szegedi csapat
egy ember előnyt- már az I. felidő 3. percépen,
amikor Sajtos L aunyira megsérült, hogy tovább
tiein játszhatott. Hogy uem futballozott rosszul
a piros-kék csapat, bizonyítja az a körülmény,
bogy az ulolsó negyedóráig tartotta magát, sőt
Rumos vezctőgólját Sebők III révén még ki is
egyenlítette, az utolsó két gól ellen már nem
tudott védekezni a. deprimált csapat. Papp, Domonkos, Sebők III és Korányi volt kifogástalan
a szegedi csapatban..
Az NB T. osztály többi eredménye: SBTC—
G'ainma 1:1 (1:1), Lampart—Kispest 3:1 (1:0)
BMAVAG—Elektromos 2:0 (2:0) (!), Ferencváros
—Kolozsvár 4:2 (3:2). WMFC—DMAVAG 1:0 (0:0),
Újpest—Szolnok 1:1 (3:0). Az Újpest már-4;Q-»i
vezetett.
—oo—

Az UTC győzelme a SzAK II.
fölött,
a szegedi alosztály vas r n a p i f o r d u l ó j á n a k
kiemcnye
A szegedi alosztály vpsárnapi fordulójának
kiemelkedő eseménye az UTC biztos győzelme a
SzAK II. fölött. Az eredmények a következők:
I. osztály: Szeged: UTC—SzAK II 5:1 (5:0). Vezette: Fataky 1. Megérdemelt győzelem, a gólarány azonban tnlzntt Góllövők: Piulér III. (3),
Jung II. (2), illette Halasi. — SzTG—Postás 3:3
(1:0). Vezette: Vezér II, Reális eredmény. Góllövök: Elek, Boros, Kecskés, illetve v. ördög és
Csonka. — SzVSE II.—SzFIE 5:0 (3:0). Vezette:
SchmödL Góllövők: PéU (2)} Sulyok 2, egyet
11-Csből) és Borbély II — Makó; MAK—Bácska
II. 5.1 (2:0). Góllövők: Vid.a (2), Pusztai, Major,
Jbó, illetve Paulovics. — Hódmezővásárhely:
IIMTE—Móraváros 4:2 (3:t). Góllövők: Kovács,
Biró, Oláh, Bácz. illelve Kónya (11-eshől) és
Sisa (öngól). — Kecskemét: SzMAV—KMÁV 2:1
(1:0). Aezettc: dr. Káionyi.
U. osztáttu bajuoksag: Szeged. SzAK IIL—
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KjTE 4:4 (3:2). Góllövök: Sisák T. (2, egyelll-e*»
bői), Sisák IV., Fekete, illetve Dékány, Bitó llf(öngól)-, Czcglédy és Pántja. UTC II—SzEAC II.
4:0 (2:0). Góllövők: Héger (2), Tóth és Molnár,
Postás II—Móraváros II. 2:0 (0:0). Góllövők;
Király I. és Börcsök (tl-esböl), IIASE—Mártonon
13:0 (6:0). SzATE—SzTK II.'2:1 (1:1). Góllövők:
Börcsök (11-esböJ), Bödö, illetve Szabó. MVSE
II.—SzFIE II. 7:0 (3:0). Góllövök: Bandur (5),
Boscb és Stutnipf, Hódmezővásárhely: Toldi—
FTMTE lk 4:1 (2:1). Gölövők: Szőke (3), Hegyi,
illetve Vitcz. HTVE II—Kokron 5:1 (0:1). Góllövök: Tóth I. (2), Rudolf, Zana, Aradi, illelve Hódi, Szörcg: Rákóczi—DFC 8:1 (1:1). Góllövők:
Fenyvessy (3), Ormos, Miskolczv, Tóth I. (2),
Gábor (öngól), illetve Gábor. Makó: MAK II —
MLE 6:2 (3:0). Góllövők: Szabó (3), Szolarov (3),
Kádár, illetve Kovács (2).
Ifjúsági bajnokság: Szeged: UTC—SzATE 6 2
(3:0). Góllövők: Burkus (4), Savanva (2í), illetve
Papdi és Virág III. SzFIE—MVSE 104) (3:0).
Góllövők: Hernádi (4), Ladányi II. (3, egyet
11-esböl), Renizsö, Gyurik és Gera. Hódmezővásárhely: SzVSE—HTVE 5:1 (2:0). Szentes: SzTE
—SzMAV 5:0 (2:0). Elmaradt a kecskemétiek lemondása folytán Szegedre kitűzött SzAK—KTK
mérkőzés, helyette: SzAK—Móraváros 5:3 (3:2).
Góllövők: Farkasinszkv (3. egyet 11-csből), Név
meth II , Gai'ai I , illetve Kodlacsck, Kéri és Lovász.
—oOü—
NEMZETI BAJNOKSÁG "
fi. osztály)
1 .17:. 8 12
7 tí —
1. WMFC
7 5 1 1 41:16 11
2 Ferencváros
7 4 3 -v- 27:14 11
3. Újpest.
7 4 2 1 29: .9.. 19,
L Szeged
7 4 1
19:12 »
5. Gamma
•>
1
19:13 9
7. o*
6. Nagyvárad
*J
7 u o 1 20:15 9
7. Szolnok
7 3 1 3 14:23 7
8 Újvidék
7 2 2 3 16:15 6
9. DMA VAG
4 18:20 f
7 3 —
1(1. Kolozsvár
o 16:19 6
7
2 o
11. SalBTG
•>
7
1 4 11:14
12 Elektromos
7 2 1 4 15:31 5r
13. Lampart
7 1 2 4 8:22 4
14. MÁVAG '
C 11:29 t
i
7 —
15. Kispest
1 6 832 1
7 —
16. SzVSE.
—of)o—
X Evezős verseny. IIosszu évek óta vasárnap
rendezték az első szegcdi evezösversenyt a Tiszán
a következő eredményekkel; egyéni verseny (táv;
1500 m): 1. Cseuky (HUTE) 4 hajóhosszal. 2. Simay (SzCsE), 3. Papp (HUTE), negyevezős ujon«
konnányossal (táv: 2000 tn): 1. SzÜsE), 2. SzTE,
öregfiúk nyolcas versenye (táv: 1000 ui): 1. Tisza,
2. SzTE, női négyes konnányossul: 1. SzCsE, kot
és fél hajóhosszal, 2. SzTE, kétevezős: 1. SzCsE.
2. HUTE, ifjúsági nyolcas: 1. SzCsE, 2. SzTE. A
dijakat dr. T ü r r Aladár osztotta ki, este dr.
Szcnt-Gyö'rgyi
Albert köszöntötte a versenyzöket és a győzteseket.
X A vidék legjobb vasutas atlétacsapafs: *
SzVSE. Szolnokon rendeztek vasárnap az országos vasutas atlétikai csapatbajnokságokat, amelyekre a SzVSE is felvonultatta versenyzőit, sikerrel. Az eredmények alapján a SzVSE biztosította magának a csapatbajnoki hegemóniát a
vidéken.
X Nagy fölényben volt az SzTK, mégis a (ar»
taté kos egyetemi csapat Kjözött a iszegedj rangadón*. Nagy meglepetést hozott az NB III. osztály szegedi rangadója. Nem azért meglepetés a
SzÉAC 31 (1:0) arányú győzelme, mert az egye; teniisták nem nyerhetlek volna más körülmények
között, haneii) azért, mert több tartalékkal jálszottak és az SzTK nagy fölényben volt. Ez a
mérkőzés Is.igazolta azt a tényt, bogy nem mindig a jobban futballozó csapat nver. A gólokat
Vicsay (2). Dósa. illetve Kakuezi lőtték. — Hódmezővásárhelyen Kupamérkőzés volt az MVSE
cs a iíTVE között. A meccset megérdemelten
nyerte a makói együttes Bajusz (2), Papp. Vizslán
és Kiss góliaival 3:3 (1:2) aránvban. A vásárhelyi gólokat Tóth és öze -szerezte.
X Szekeres, az SzVSE kiváló suTvemMője 255
kRogranins- teliesitiuénnvel gvőzőtt q Detektív AC
II osztályú orsrános sulycmclővcrscnyének rehézsalvu

esonortiában.
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