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AZ OROK NAPIREND
Irta: Leridvai István
Nem lehet rossz néven venni a magyar közéletnek s benne a magyar katolicizmusnak régi
megfigyelőjétől és részesétől, ba visszatekintésre
kényszeredik, mikor Budapest utcáin meglátja a
XXIX. országos katolikus nagygyűlés falragaszait. Nem egeszen egyéni érdekű ugyanis visszaemlékezése arra az őszi estére, mikor mint tízenhét esztnidős, vidékről felutazott diák. először
állt a Vigadó nagytermének fényözon'ébcn, és
IrataI lelkébe először rajzolódott bele egy csodálatos homlokú és elragadó szavú pap. Pröhászka
Ottokár alakja. Ez az emlék olyan időkből váló,
mikor — ipi>eu-onnan negyven évvel ezelőtt
szirtén voltak Magyarországon 'koreszmék*, ámbár vallóik szivesebben nevezték őket >világáramlatt-iiak, de azok is kcrcszténvtelenejk, sőt
keresztényei lenesek voltak. Elsősorban természetesen katolikusellencsek. Már csak azért is, mert
irint többek közt maga a katolikus táborozások
rendszeresítése és Pröhászka Ottókár sokrétű tevékenysége mutatták: a magyar katolicizmus vállalta velők szemben a legkeményebb harcot a
templomon kivül is. Vállalta a világi társadalom,
a megfertőzött, közömbössé vagy éppen tagadóvá
divatösitott, koreszmézett értelmiség visszahódítását s vetc a magvar családi, társadalmi politika! és gazdasági élet szellemi-erkölcsi vjsszakeTesztelését.
Ha most c sorok olvasóinak egy kis lelki útravalót készülök adni az idei nagygyűlés alkalmából, bizonyára nem fölösleges dolog emlékez*
fetnem a katolikus táborozás intézményének első,
valóban hősi esztendeire azokat is. akik velem
együtt végigéltek őket, azokat is, akik ma a fiatalabb nemzedékét jelentik. Ncnicsak megérdemelt
tisztelgésül amaz esztendők nagy katolikus vezéríérfiainak emlékezete előtt, akiknek legnagyobb
része már elköltözött c földi világból, hanem bizonyításául is annak, hogy a magyar Sión őrállói
akkor is teljesítették nehéz, dc lelkiismeretben
kötelességüket Egyházuk' cs nemzetük iránt . (a
kettő mindig cgyüttjárt), és megerősítéséül annak
a szent reménvnek, hogy amiképpen akkor is
diadalmasan megküzdötték ők az akkori szellemi
divathullámokkal, eltévelyedésekkel, fogalmi és
erkölcsi zűrzavarral, azonképpen ma is ki fogják
vezetni egyházunk hivatottjai a más elnevezésű,
más jelszavakkal csatázó törekvések egyházi és
nemzeti veszedelmeinek komor árnyékából Szent
István országúi.
Igaz, hogy az akkori pogányság, az akkori keWszténylelenség és nemzctiellenség végső csődje
a katolicizmus s általában a kereszténység nagy
emberi és nemzeti jelentősége teljes mértékben
csak egy nemzeti katasztrófa rettenetes villámfényénél bizonyosodott meg a magyarság túlnyomó' többsége előtt.
Egy új Mohácsnak kellett ránkszakadnia a
tények kérlelhetetlen belső logikájával ahhoz,
liogy minden valamire való igaz szándékú magyar ráeszméljen: mekkora pusztulást hordott
méhében az a szellemi-erkölesi forradalmiság,
amelvet egyenesen mint a XX. század baladott,
felvilágosult, művelt emberére nézve kötelezőt s
mint az egyedül üdvös társadalmi eszménv szolgálatát disputáltak rá évtizedeken át a lelkileg
gyengékre, tájékozatlanokra, — és hogy mennyivel szebb nemzeti és .vele társadalmi sorsot jelentett volna a'válóban keresztény ideálok elfogadása, azoknak megvalósítása egyéni és társadalmi, állami és gazdasági életben egyaránt. Amit
a magyar katolicizmus legékesebb szavú és lcgáláozatosabb munkásságú apostolainak nem akart
elhinni egv tévelygő'nemzedék, azt bebizonyította
neki az élő történelem a trianoni gyehenna minden gyötrelmével, amelyekbe egy kereszténvtelen
korszak sodorta a magyarságot.'
Akarjuk hinni; ucm egy okunk meg is van ahhoz a hithez, hogv a uiagvafság nem fogja mégegyszer kikényszeríteni a balsorstól ezt a kegyetlen pedagógiát, ezt a könnyen halálossá válható
gyógymódot, amelynek csak akkor lehet foganatja, ha egy nemzet annak egyszeri bekövetkezéséiből hosszú, minél .hosszabb 'időre okulást szerez
magának. 'Nem veszett el.az e nép, amely megérti bukásának tanulságait*
írta egv' újkori
német gondolkozó, de hozzátehetjük: csak akkor
jtietr ralik halálossá az a bukás, 'ia nemzedékek-

re szólóan tanul belőle a nemzet. A magyar katolicizmus vezetői mindenesetre ma is teljesitik kötelességüket, nia, amikor _ ne áltassuk magunkat, dc nc is essünk kétségbe — az egykori hamis ideológiák helyén más hamistanitások ostromolják a lelkeket és a közéletet, s hozzá még azzal a látszattal és igénnyel, mintha amazoknak
homlokegyenest ellentétei lennének, s azok végső
eltüntetésére éppen ök és egyesegyedül ők volnának alkalmasak, hivatottak. Ma ugyanis éppen az
a veszedelem, bogy sokan — a szükséges lényeglátás hijján, amelyet külsőségek meg nem téveszthetnek — hajlamosak az ördög kiűzésére Belzebubot vállalni és sokan nem tudják kellően alkalmazni a krisztusi példabeszédet a rosszul, kiűzött ördögről, amely végül bét másikkal együtt
sanyargatja a magát már megtisztultnak, felszabaöultnak érző szerencsétlent. A magyar katolicizmusnak, bármily sok szépet, jót könyvelhet is
el a harminc-negyven évvel ezelőtt volt világhoz
képest, ahhoz kell tartania magát, amit Székesfehérvár püspöke mondott a napokban egyházmegyéjének tailitósága előtt: a régi liberális világ nyomai még nem tűntek el egészen a katolikus életből, de az ujpogányság szelleme is kezdi már éreztetni benne a maga baljóslatú hatásait. Ez nemcsak katolikus, hanem protestáns,
általában: nemzeti vonatkozásokban is áll.
A magyar katolicizmusnak tehát ma is töríé, nelmi feladatai vannak egyházi és nemzeti értelemben e.gyaránt, s mikor' a vezetők teljesitik a
maguk hivatását, akkor a magvar értelmiségnek
és népnek ís trteg kell fennie a magáét (s itt a
jószandékű protestánsokra is gondolok), ha nem
akar mégegyszer a történelem vasvesszeje alá kerülni.
*

>örök napirend*, — ez a cím írásom homlo-

kán lényegi ellenmondásnak látszik- Az első szó
az őrök dolgokra utal, a második a földi időszámítás minden buszonnégyórájával változható követelményekre. Hogyan férnek ezek össze? Nos,
a világkatolicizmus és beuno a magyar, c földi
lét minden változatán át napirenden tartja az
örök dolgokat, másfelől pedig c földi világ fennállása során mindenkor egy és ugyanaz a napirendje: Krisztus evangéliumának cs azzal egyének és nemzetek igazi boldogulásának szolgálata.
Ez a napirend a tanítványok és apostolok óla
nem változik, bármennyire "más és más eszközök
kívántatnak és adódnak más és más korszakokban. mint ahogy a krisztustálanság is akármilyen
átváltozó művészettel jelenjen meg a színpadon,
lényegében minden jelmez alatt egy és ugyanaz.
Valamikor a katolicizmusnak ez a lényegbeli
változatlansága haragított ellene sokakat, akik s
világ váltságát a folytonos külsőleges változásban látták. Ma már nem egy olyan ember ismeri
el a katolikus Egyházban az emberi méltóság, a
helyesen érteit szabadság, a szellemi jogok és a
helyes társadalombölcselet világbajnokát, aki j[«
jon'ti főve] mind ennek ellenkezőiével vádolta,
mígnem az élettapasztalat kiábrándította egykori
bálványaiból. Akármilyen véresen szétesett is a
világ, lehelellen észre nem venni nz Egyháznak,
mint szellemi balalouinak és tekintélynek elismerését olyan helyeken is, ahol egy-két évtizeddel
ezelőtt ilyesmiről szó sern lehetett. Ifa majd a
világ anyagi és lelki sebeinek gyógyítására kerülhet a sor, remélhető, hogy. ebből a műveletből
nem fogják kirekeszteni ;jz Egyházat, mint ahogy
a hóherbekék megteremtői cselekedték.
Mindez azzal vált lehetségessé, hogy az Egvház sohasem tágított a maga örök napirendjétől.
A magyar katolicizmusra többek közt az a feladat is vár, hogy még a nagy világgyógyutás
előtt segítse bölcsen, tervszerűen gyógyítani azt
a mostam lelki hasadást, amely a magyarság életében mutatkozik, s amelynek jókor való megszüntetése ismét keresztény és nemzeti érdek egvaránt. Az örök napirendnek cz a mára vonatkozó előírása, — ennek jegyében köszöntsük cs
hallgassuk a huszonkilencedik táborozást.

Nagy hadműveletek
bontakoznak ki a keleti fronton
Honvédelmi visszavertek a szevlet atheiest kísérleteit

Kedden döntenek az amerikai semlegességi törvényről
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Dnyepertől keletre folyó támadó hadműveletekben a szövetséges seregtestek óráról-órára közelebb jutnak
nagyszabású hadászati céljaik megvalósításához.
— A magyar csapatok arcvonalán különösebb
esemény nem történt. Az ellenség felderitö jelle-

gű átkelő kísérletei sehol sem értek cl a nyugat:
X>artot.
Tüzérségünk eredményesen támogatta a
szövetségesek gyalogkötelékeinek előretörését. A
honvéd légierő ismételten bombázta a szeinb'D
levő ellenség közlekedő vonalait.

Német hadijelentés
Vezéri főhadiszállás, október 4 A véderő főparancsnoksága közli: A keleti arcvonalon nagyjelentőségű hadmüvetetek vannak folyamatban.
— Légi haderőnk a Fekete-tengeren elsüllyesztett egy mintegy 20.000 tonna tartalmú csapatszállító hajót és a szombatra virradó éjjel támadta Moszkva és Leningrád célpontjait
— Német tengeralattjárók az Atlanti-óceánon
elsüllyesztettek négy ellenséges kereskedelmi bajét, köztük egy nagy tartályhajót
— Az Anglia elleni harcban német hatcirepülögépek a szombatra virradó éjjel Great Yar-

nioutbtól keletre elsüllyesztettek bárom kereskedelmi hajót.
— Északafrikában az elmúlt éjjel német vadászrepülőgépek hatásosan támadták Tobiukot
és kikötőjét.
— Angol bombázók éjjel Rotterdamban két
templomot romboltak le, elsüllyesztettek egyből
land kórházhajót és veszteségeket okozlak a polgári lakosságnak.
— Az angol légi fegyvernem augusztus 5HŐI
szeptember 30-ig 476 repülőgépet vesztett. Ugyanezen idő alatt az Anglia elleni harcban összesen
41) gépünk pusztult cl. (MTI)

Roosevelt keddea határoz;
a semlegességi törvényről
Washington, október 4. R o o s e v e l t elnök \ után a két nagv amerikai szefiutusi pár
t vertegnap a sajtóértekezleten közölte, bogy a j tőivel a kérdésről megbeszélést ffol
oly lelőtt,semlegességi törvény revíziója
ügyében a (MTI)
végleges határozatot téridért hozzák ineg, mik 1

Tengeralattjáró elsüllyesztett
egy amerikai gőzöst

Hitler Brauchítscfinál

a s z t a l o s -

Vezéri főhadiszállás, október 4. A Német TI
jelenti: A Fűhrer, mint a véderő főparancsnoka, szombaton látogatást tett a hadsereg főparancsnokságának főhadiszállásán, ahol személyesen kifejezte legszívélyesebb jókívánságát Brauchitsch
vezértábornagy
hatvanadik
születésnapja alkalmából. (MTI)

Newyork, október 4. A „White" nevű, panamai lobogó alatt futó hajót egy tengeralattjáró elsüllyesztette. A hajónak 41 amerikai Utasa ls volt. 18 utast egy másik hajó fedélzetére
vett, a többi utas eltűnt. H í r szerint a tengeralattjáró német nemzetiségű volt.

Női
ruhák
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liléitek. Az ítéleteket szombaton
végrehsijtotI ták'. A brünni biróság K a d l e a z
Ede volt
' hadseregtábornokot felmentette. (MTI)
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Délmagyarország legnagyobb
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nöi ruházati szaküzletében.

cégnél. Széchenyi-tér 17. Föpostával szemben.

igen magas árat
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ÜnnepélQCS külsőségek közölt
megkezdődött a k a t o l i k u s nagtjgoüies
Budapest, október 4. Ünnepi külsőségek között nyílt meg szombaton délután Budapesten
a katolikus nagygyűlés. A nagygyűlésre Budapestre érkezett Serédi Jusztinián biboros-hercegprímás. A nagygyűlés szombati programján
az egyetemi és főiskolás ifjúság nagygyűlése
a Vigadóban, a leányifjúság díszgyölése a Magyar Művelődés Házában, a katolikus írók és
hírlapírók ünnepsége a Pázrnány-Rzobor előtt,
a katolikus hölgyek országos értekezlete, a katolikus legényegyletek egyházmegyei elnökeinek értekezlete, az Országos Pázmány Egyesület vitaestje és a katolikus dolgozó ifjúság
műsoros estje szerepelt. Vasárnap reggel 9
órakor lesz az ünnepélyes Veni Sancteés nagymise a Bazilikában, délelőtt 10 órakor a megnyitó díszgyűlés a Vigadóban. Délután eucharisztikus körmenet lesz. a menetben résztvevők
fél négykor foglalják el helyüket a körmenet
útvonalán.
Délután tartotta a Vigadóban
az egyetemi és főiskolai ifjúság.

diszgyulését

Glaflfclder Gyula püspök
mondott beszédet.
— A katolikus nagygyűlésen az ílsö szó a/
ifjúságot illeti. Az egyház fonto6 feladatának
tartja, az ifjúságnak a nevelését és Örömmel
látja, hogy az ifjúság megérti az egyházat és
zászlója alá sorakozik.
Este 6 órakor a Pázmány Péter Egyesület
vitaestet rendezett. Glattfelder Gyula fesfluádi
püspök elnöki megnyitójában azt fejtegette,
bogy amilyen áldás a tömegnevelés, a tudomány, vagy művészet terén a hivatása magaslután álló ember birtokában, éppen olyau kártétel a kontár- és bűnös kezekben. a film is az
erkölcsi és szeljemi haladás csodás eszköze volna, ha Isten rendelése szerint éa nemcsak a rövidlátás és a haszonlesés okozata lenne a bűnös
szenvedélyek szolgálatában. A hit, a műveltség
és a nemzeti érzés egyaránt követeli, hogy ez a
méltatlan helyzet megszűnjék.
/

Budapest, október 4. A hivatalos lap vasárnapi száma közli a kormány rendeletét a délvidéki területen a fűszerpaprika termelésének
és értékesítésének szabályozásáról. A rendelet
értelmében Horgos és Martonos nagyközségek,
továbbá Magyarkanizsa város területe a fűszerpaprika termelés szempontjából zárt területet
alkot és a szegedi körzetbe tartozik. (MTI)

ékszerekért, aranyért,
fogaranyért, ékszerzá'ogjetiyérl

Csontsérülést szenvedett a gerincen
hatólag több hétig kell az ágyat őriznie.
A veszprémi püspök balesete a katolikus nagygyűlés programjában némi változást lett szükségessé, mert több gyűlésen vállalkozott előedás
tartására.
S e r é d i Jusztinián biboros-hercegpiimás.aki
értesült a püspököt ért balesetről, a késő délutáni
órákban felkereste betegágyánál és szerenesés
gyógyulást kivánt neki, amely az ujabb orvosi
vizsgálat szerint iobb lefolvásu lesz. mint eleinte
hitték.

Szendrényi Géza és Társai,
Szeged. Dugonics-tér 11.
Telefonszám: 11—28. < »

B r i l l i á n s

Autóbaleset érte Czapik Gyula
veszprémi püspököt
Budapest, oklóhei 4. A Magyar Kurir jelenti:
Dr. 6 z a p i k Gyula veszprémi püspök szombaton püspöki székhelyéről gépkocsin indult a fővárosba, hogy résztvegyen a katolikus nagygyűlésen Útközben a Várpalota előtt gépkocsi baleset
érte, a csendőrség részesítette elsősegélyben. Telefonon értesítették a budapesti I. szánvii belgyógyászati klinikát és a püspököt odaszállították.
Fél 12-kor saját kocsiján vitték be a Hcrczogklinikára. Czapik Gyula püspököt tüzetes vizsgálat alá vették és megállapították, hogy a KipAsz•ot gerincét csontsérülés érte, amellyel előrelát-

Bútorcsarnoka

Horgos, Martonos és Magyarkanizsa
a szegedi paprikakerülethez tartozik

Szombaton 7 kivégzés volt P r á g á b a n
Prága, október 4. Mint hivatalosan közlik,
liazaárulás előkészítése, gazdatagi
rombolás
és tiltolt, szándékos fegyvertartás miatt hét
embert — köztük három zsidót — halálra

lakása, na bútorát mm m c •* w n k ns
nálunk vásárolja l r! L S I L K t H
a

A Csanádi püspök jnegnyitója titán Mihajlovics Zsigmond Czapik Gyula veszprémi püspök
beszámolóját olvasta fel az Actio Catholica
filmmozgalmáról. Az Aetio Catholica filmbizottságánnk nem az a célja, hogy minden törekvés elé sorompót állítson, hanem csupán a
rossz elé akar gátat vetni.

Kínzó fejfájást
a

Leinzinger-féie

flntimigrain
• leggyorsabban elmulasztja. Kapható egyedül

Leinzinger
gyógyszertárban
a Szeged-Csongjrádi
p a l o t á
b a n

A pécsi egyetemnek adják át —
a szabadkai jogi fakultást
Szabadka, október 4. A MTI jelenti: Szombaton miniszteri bizott.-ág érkezett Szabadkára,
hogy átvegye a belgrádi egyetemnek Szabadkán
felállított jogi fakultását
és átadja
a pécsi
egyetemnek. Szabadkán a jogi fakultásért cserébe óvónőképző intézetet létesítenek.

m
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fizetett

— I .
J L órás ékszerész
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Kárász u; 14.
(Del-Ka mellett) Tel. 38-16.
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A Szegedi Katolikus NővédőEgyestilet székházában október 12-én
megnyílik az Anyák-kőre
és a Szent Erzsébet Léánykör
Évről-évre teljesíti nagyhorderejű feladatát
a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület két
nagyfontosságú intézménye, amely a kora ősz
vasárnap délutánjaitól kezdve a nyáridő első
napjaiig szeretettel fogadja a legszegényebb
néposztály családanyáit ée a háztartások alkalmazottait, valamint a dolgozó leányokat és
gondoskodik
a
Népművelési
Bizottsággal
együtt, hogy hivatásuknak megfelelően lelkigyarapodásban legyen részük.
Értelemfejlesztő ismeretterjesztő, gazdasági
és gyakorlati előadások váltakoznak a szórakoztató előadásokkal, amelyeket a Népművelési Bizottság által kijelölt körzetvezető tanítónők adnak elő. A Széchenyi-év alkalmából az előadássorozat nagymértékben felöleli a Legnagyobb
Magyar életét és batását Magyarországra, hógy
az egyszerű lelkek megismerjék a nagy államférfiú rendkívüli jelentőségét.
,
A Leánykör tagjai azonkívül továbbképzésben is részesülnek nemcsak szakmájukban, de
a karének, szavalat, helyes előadás, valamint
a kézimunka oktatása is szerepel a munkatervben. Az Anyák-köre lehetőséget nyújt a
jjsaládanyáknak a takarékos és tápláló főzés
elsajátítására, amelyre -a háztartási előadások
alatt oktatják őket. Ezek a vasárnap délutánok,
amelyet kellemesen és hasznosan töltenek el
megóvják a leányokat a rossz társaságtól és lelkeket mentenek meg.
Az Anyák-körébe s a Leánykörbe beiratkozni lehet október 6-tól kezdve a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület irodájában, Korona-utca 18. szám alstt. a hivatalos órákban.

FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ

Glöckner József és Fia
az Alföld első vegytisztitő, kelmefestő és ágytoll
gőztiszti tó ipartelepe

függöny, szőnyeg és paplan tisztítás

SZEGED. ISKOLA U, 27—29. (Fogadalmi templomnak átai.) Alapítva 1885. Telefon 12-69, Vidéki rendelések gyorsan és pontosaik
Wl

Uíabb 46 emberi végeztek ki
Prágában
Pfága, október 4. Az eljárások sofán újabb
Ti embert végeztek hi a protektorátusban. Ezíel a kivégzettek száma 195-re emelkedett.

% gellérthegyi halálos robbanás
miatt

5 hónapi fogházra ltéltéh
PefróczQitét

Budapest, október 4. Szombaton hirdetett
ítéletet a büdapcsti büntetőtörvÓEyszék Petrótzy Endréné Antal Margit nyugalmazott őrnagy felesége bűnügyében, akit az ügyészség
öfrendbeli gondatlanságból okozott emberölés
vétségével vádolt. Pctróczyné — mint ismeret e s — a gellérthegyi kioszkban engedély nélkül tüsijátékszerok gyártására vállalkozott.
Júlitis 19-én robbanás tőrtént amelynek 5 halálos áldozata volt.
A birósásr. bűnösnek mondotta k i a vád szerint Petrócsy Endrénét ötrendbeli gondatlanságból okozott emberölés vétségében és ezért öthavi fogházra
cs 100 pengő pénzbüntetésre
ítélte. Megálapította a bíróság az ítélet indokolásában, hogy Petróezyné nagyfokú hanyagsággal járt el, enyhítő körülmény, hogy felelőssége megSszlik több, ugyancsak hibás személy között. A felek fellebbeztek az ítélet elleti.
A védő kérésére a törvényszék szabadlábra
helyezte a tíz hét óta előzetes letartóztatásban
lévő Petróczynét •

Orion kisszupér három kimagasló tulajdonsággal:
nagysugarú vételkörzet, tökéletes állomásválasztó élesség, csekély áramfogyasztás
Minién oapszakban - O r i o n rövidhullám-vétel
Kapható mindén rádlikeréslfod«nél

Halálra ítélte a törvényszék
Kovachich Imrét
A Korana-utcal borzalmas kétfős rablógyilkossá^ bita*íigye a szegedi törvényszék eíőtt — Kovachich feleségét
2 hónapi fogházra ítélték
( a Délmagyarország munkatársától) A pénteki
statáriális tárgyalás után szombaton a szegcdi
törvényszék előtt a maga megdöbbentő fekete
drámájában még egyszer lepergett annak az embertelen kegyetlenséggel elkövetett kettős rabló
gyilkosságnak a bűnügye, amelynek középpontjában K o v a c h i c h Imre volt városi adóhivatali
becsüs álL Megelevenedtek a szerencsétlen dr.
C > á n y i Mátyás és 76 éves édesanyja kegyetlen
meggyilkolásának fejezetei és a drámai izgalmakban bővelkedő főtárgyaláson feltárult a kettős
gyilkos mocsárba fulladt életének szörnyű fertője, Betegség, öröklés, züllés, akaratlaDság és

Belvárosi Mozi
Ma és a következő napokon:
AZ UJ FILMÓRIÁSI

BOMBASIKER!

bűncselekmény szegélyezte ezt az életutat, amely
a legszörnyűbb mélységbe akkor zuhant, amikor
előre megfontolva, kitervelt vad kegyetlenséggel
megölt két embert, akikhez a régi ismeretség szálai fűzték. Végül is ez a tragédiába fulladt élet
ott állt a biróság előtt főbenjáró bűncselekményekkel vádolva.
Az ügyészség kétrendbeli rablással párosult
gyilkosság büntette miatt emelt vádat Kovachich
Imre ellen, mert február 27-én egy negyvenccntiméjercs angol kulccsal megölte dr. Csányi Mátyást és anyját, özv. Csányi Sándornét, a lakásból
elvitt egy aranylornyont, egy szinházi látcsövet,
egy ezüst serleget és egy ezüst cukorfogót, valamint özv. Csányiné fülbevalóját.
Feleségét orgazdaság' bűntettével vádolta az
ügyészség, .mert férjétől egy serleget és 30 pengőt kapott a rablott értékekből.

A szombati főtárgyalás

STUKÁK
(STUKAS)

A német filmgyártás grandiózus filmalkotása.
A bajtársiasság, a hősiesség, az önfeláldozás
ragyogó példája ez a film. — A film zenei
részét, melyet WAGNER, a német zeneköltészet nagy géniuszának zenei motívumaiból állítottak össze. A filmet: KARL RITTER rendezte.
Főszereplők:
K A R L R A D D A T Z , H A N N E S STELZER,
H E R B E R T W1LK és K A R L J O H N
Ezt a filmet mindenkinek meg kell nézni.
Ezt megelőzi:
A LEGFRISSEBB

UFA hiradó

Kiev eleste s a keleti front legújabb eseményei
Előadások '5, 7,9, vasárnap 3, 6, 7, 9 órakor

A törvényszék büntető tanácsa B ó k a y János
elnökletével szombatra tűzte ki a bűnügy főlárgvalását. A tárgyalás iránt a szokott kereteket
is meghaladó "agy érdeklődés nyilvánult meg.

Korzóban
Vasárnap 3, 5, 7, 9-kor, hétfőn 5, 7, 9 órakor
A pompás magyr íilmoperett!
Kirobbanó humor-pazar kiállítás!

fzeleczky Zrta, Sárdyjánoi
KISS MANYI, LATABAR, VASZARY PIRI,
MIHALYFFY, TOMPA PUFI, BILICSY,
MAKLARY főszereplésével

Leányvásár

Megismétlődött a pénteki kép, rendőrök jelentek
meg a folyosókon, a nagy esküdtszéki terembe
csak jeggyel lehetett belépni, a jegyekért valóságos ostrom alá vették az elnöki irodát. Főképpen
hölgyek, minden .társadalmi osztályhoz tartozó
nők mutatlak izgatott érdeklődést a tárgyalás
iránt Reggel 9 órakor mintegy 50 nő helyezkedett el a teremben és 10—12 férfi. Negyed 10-kor
vezette a terembe két börtönőr Kovachich Imrét.
Láthatólag összetört, sápadt, megnyúlt cs megviselt lárvaszerű arcának még markánsabb keretei
ad rövidre vágott haja. Elegánsnak látszó zakkóban van, félcipőben. Ha nem látná az embeT aa
arcát, a régi könnyed és előkelő életre lehetne
gondolni. Egyedül van, leül őrei közé a vádlottak
padjára. Pár pillanat múlva megjelenik felesége,
bizonytalanul keresi a helyét férjétől nem messze.
Pár másodperc mülva bevonul a bíróság. A
vádat dr. K o m 1 ó s s y .Albert ügyész képviseli,
Kovachichot dr. B u i g c r
Béla, feleségét dr,
S c h w a rcz'István védi. A biróság előtti aszta<
Ion barna csomagolópapírban: a bűnjelek, a vérfoltos kabát és a hatalmas vasszerszám.
B ó k a y elnök először a személyi adatokai
véteti jegyzőkönyvbe. K o v a c h i c h Imre válaszait alig hallani, halkau mondja be adataik 1903ban óbecsén született, római katolikus, németül
és franciául beszél, 2 gyermeke van, szerződéses
városi adóhivatali becsüs volt, gimnáziumi érettségit tett.
Felesége, szülelett M o s k o v i c z Magda, tit
évvel fiatalabb férjénél, négy gimnáziumot végzett. Rövid gondolkozás után elmondja, hogy a
járásbíróság évekkel előbb száz pengő pénzbüntetésre Ítélte hitelezési csalásért, do az itélel
végrehajtását a biróság felfüggesztette.
Dr. S c h w a r c z István védő zárt tárgyalás
elrendelésére tett indttványt. A törvényszék ugy
határozott, később tárgyalja az indítványt Bókay
elnök előbb a vádat ismerteti. Előre megfontol!

SZÉCHÉNYI MOZI

vasárnap 3, 5, 7, 9
Fantasztikus történet egy titokzatos vendégről
H. G. WELLS világhírű regényé

LÁTHATATLAN EMBER
Játsszák: Claudc Rains, WilL Harrigau,
Glória Stuart
Remek revü: »A RÉGI SZÉP IDÖK«

Szenzációs ui UFA hiradó

Leningrád ostroma, Kiev elfoglalása, a dnyeneri harapófogó.
ip

DELMAGYARORSZAG
Vasárnap, 1941. OKTÓBER 5.
szándék, 2 rendbeli gyilkosság, rablás... Most a
tanuk, Kovachichné elhagyják a tárgyalótermet
és Kovachich Imre megkezdi vallomását.

Előre megfontolva
A főbenjáró váddal teihelt 38 éves ember
előbbre lép az emelvényt elválasztó korlátig, kezét ráteszi a párkányra és alig hallható hangon
hozzákezd vallomásához. Mástelóráig tart cz a
vallomás, amelynek során lepereg a gyilkosságba
zuhant élet. Lassan erőt vesz magán, hangja is
megerősödik és most már jéghidegen, megdöbbentő részletességgel beszél, a borzalom perceit
széles gesztusokkal magyarázza, illusztrája és
játssza a gyilkosságot...
— Bűnös vagyok — hallatszik alig hallhatóan
vallomása.
— Mondja el kérem — szól Bókay elnök — mi
történt a végzetes napon?
Kovachich pár pillanatig gondolkozik, megsimítja homlokát.
— 9-kor felkeltem... I pengőt kértem felesé-emtől..„ hogy ihassak... Nem volt pénzünk,
neki sem volt...
— Miért kért akkor?
— Alig volt jártányi erőm, négy hétig beteg
beteg voltam, csak előző nap keltem fel az ágyból. Ideggyulladásom és influenzám volt... Feleségem elindult az ószercshea, hogy elzálogosítsa utolsó ruhánkat... Már minden ruhánk a
zálogban volt... Ez volt feleségem utolsó ruhája . . . Mig ö megszerezte a pénzt, addig elmentem barátomhoz, M a r c s i n k ó Bélához. A műhelyben megláttam az angol kulcsot, kiküldtem
öt az utcára, elvettem a kulcsot és hátsó zsebembe tettem...
— Miért tette oda?
— Azzal szándékoztam megölni dr. Csányit —
feleli lassan — É s . . . és özvegy Csányinét nem
akartam...
— Maga már azzal a gondolattal ment el hazulról, hogv pénzt szerez gyilkosság elkövetésével?
— Igen kérem, igy volt..,
— Mikor érlelődött meg önben az ölési szándék?
— A jövő kilátástalan volt, elbocsájtottak állásomból, nem volt semmink... Élni, enni keltett.., — válaszolja Kovachich szaggatottan, akadozva.
— Mikor jutott először eszébe, hogy dr. Csányit megöli?
— Körülbelül másfélhéttel azelőtt... Már február elején eszembe jutott... sokszor foglalkoztatott, aztán kizökkentem, majd amikor éjszakánkint feleségem aludt, én álmatlanul vergődtem és
mindig visszatért a gondolat.
— Csányi Mátyást Óbecséröl ismertem és azt
hittem, hogy gazdag ember. Azt hallottam, liogy
1*0.000 koronát örökölt aranyban. Ugy képzeltem,
)iogy ez még megvan és ezt akartam megszerezn i Hogy hogyan hajtom végre a dolgot, azt csak
az ntolsó pillanatban merült fel. Előre csak egy
gondolat vezetett, hogy megölöm...
Kovachich most kissé akadozik, de minden rettegés nélkül, jéghidegen mondja el a borzalmas
gyilkosság részleteit.

A koronautcai házban
B ó k a y elnök: Hányszor volt ön a koronautcai házban?
K o v a c h i c h : Kétszer. Délelőtt és amikor
megtörtént a dolog. Először a házvezetőnő nyitott ajtót és mondta, hogy a doktor ur csak később lesz otthon. Utána elmentem a borbélyhoz,
meginyiratkoztam, majd 2 óra körül visszamentem
a házhoz. (Kicsit vár és lehajtott fejjel folyamatosan beszéli tovább.) Csányi Mátyás Dyitott ajtót, amikor meglátott, azzal fogadott, hogy az ö
adóügye rendben van. Más ügyben jöttem, válaszoltam. Bevezetett az irodába, leültetett. Azt
mondtam, hogy a lakást akarom megnézni, mert
el kell rekvirálni. Beszélgetés közben elszívtam
egy cigarettát. Tegező viszonyban voltunk Elindultunk, megnéztük a lakást... ö előreengedett, a szalonban megálltunk, körülnéztem, megfordultam, most már ő volt előttem. Az ajtóban
alltunk, amikor kiveitem a kulcsot, még egy lépés
és... és egy ilyen lendülettel... (Kovachich felemeli a kezét és széles mozdulattal mutatja áz
ütést) amennyi erőm volt, a fejére ütöttem, ö az
ütéstől előre esett, ekkor még egyet ütöttem a fejére... Akkor hallottam, hogy nyílik az ajtó...
a raj felé indultam s b'ttam, hogv ott áll az anyja.
Ijedten szólt: »Miért hánt engem*. Nem szóltam
egy szót sem. hanem ráütöttem a fejére... Az
özvegyasszony meginogva előre eseti
Kovacbirh most már egészen belemelegedve,
széles mozdulatokkal illusztrálja borzalmas előadását

— Szőnyeggel takartam le a fejét és még ütőt-,
tem rá — folytatta. — A nyakcsigolyájára teljes
erővel, aztán otthagytam, visszamentem Csányihoz, akit ülőhelyzetben találtam, amint zsebkendővel törülgette a száját. Lehajoltam hozzá és
megkérdeztem: hol az aranyt Csányi széttette a
kezét és nem szólt egy szót sem. kiáltozni kezdtem: őrült vagyok... öcsikének lesz cipője...
aztán elkezdtem kaszáló mozdulattal (hevesen mutogatja) ismét ütni. Ekkor már nem mozdult többet. Nyöszörgés! hallottam a másik szobából, még
többször ráütöttem Csányiné fejére, erre ő is elcsendesedett. Az ajtóra ráhajtottam a kallantynt,
hogy meglepetés ne érjen. Kutatni kezdtem
az
aranyak után. Egyik szobából ki, a másikba b é . . .
Egy esipketeritős asztalra letettem a Véres kulcsot. Ezüstöket szedtem össze, aztán eszembe jutott, hogy végeredményben nincs itt semmi. Megtapogattam Csányi Mátyás zsebeit, hátha találok
valamit, nem volt benne semmi. Ekkor lehajoltam
Csányi Sándoruéhoz, kivettem a fülbevalót a füléből. Aztán észrevettem, hogy véres vagyok. Kabátomat kifordítottam, hazaindultam. A Zászlóutcában kerestem a feleségemet, kértem, hogy
jöjjön azonnal a I.ehotay-vendéglőbe.
Néhány pillanatot vár Kovachich, amikor
idáig ér vallomáséban, aztán elmondja a vendéglőt szórakozást. Bort Ivott, majd ráirta egy njságdarabra: »Megöltem két embert*. A papírszeletet átadta feleségének, ö nem hitte el, aztán
hazaindultak. Otthon rongyot kért, hogy a véres
kabátot kimossa. Felesége addig felöltöztette a
kisfiát. Ezután elmondotta, hogy egy hordárral
beküldte a Kézműves Bank zálogházába a fülbevalót és a lornyont, addig kisfiával a kapu alatt
várt. A hordár 70 pengőt hozott, ebből 30 pengőt
átadott feleségének, hogy váltsa ki a gyerek cipőjét és kabátját. Utána a Németh-vendéglöbo
ment. kártyát kért és Marcsinkó Bélával dardliznf
kezdett. A gyerek éhes volt, borjupörköltet rendelt neki. Hét órakor azután felesége vacsorát vásárolt. Hazamentek, közben az eziistkelyhet bedugta felesége muffjába.
— Gyengének éreztem magam — folytatta tovább vallomását —, lefeküdtem, néha így szok'am
inni. T.gy is lehet szórakozni... Ittunk viccelődtünk, francia nyelven tréfálkoztunk este 10 óráié.
Ezután elmondotta, hogy éjszaka rosszul lett.
félelemérzés vett rajta erőt. Azon a n8pon két liter bort Ivott meg.
B ó k a y elnök: Maga azt ls elhatározta, sőt
feljegyezte, hogy folytatni fogia a dolgot, ha nem
lepleznék le a gyilkosságot. Schermann Kálmánt
akarta megölni és Karádv Katalin neve is sze.
rr-pelt a listán. Maga ugy-e sorrendet állított öszsze?
Kovachich nem válaszolt.
Másfélóráig tartott Kovachich vallomása. Ezután feleségét hivták he a terembe.

kovachichné vallomása
Kovachichné azzal kezdte előadását, ho>gy nem
érzi magát bűnösnek, nem tudta, nem sejtette,
milyen uton került férjéhez az ezüstkehely. Nem
hitte el, amit a vendéglőben mondott. Vallomása
során, azután ezeket mondotta:
— Ha lehet, az arammal kapcsolatban aeot
szeretnék semmit mondani.
— Joga van ehhez — szólt az elnök. — Mondja el, amit akar.
Kovachichné ezután elmondotta, hogy férje
reggel 2 pengőt kért, ő elvitte az Utolsó darab
ruhát az ószereshez. Csak délután találkoztak ismét. Látta, hogy apró vérfoltok vannak a férje
kabátján. Elindult az ószereshez, hogy a 3ft pengőből visszavásárolja a gyermek holmijác Később a vendéglőben _ mondotta —, azt sem tudta,
mit csináljon...
Vallomásában most megáll, nem tudja folytatni
szavait, kezébe temeti siró arcát
Aztán elmondja az esti borozást, hogyan lett
éjszaka rosszul férje.
— Orvost hivtam — mondja — és kora reggel
a mentők bevitték az elmeklinikára.
Amikor másnap olvasta az újságban, hogy mi
történt, félelmében a Tiszába dobta az eaft»teer)eget és a cukorfogót. A nála maradt 18 pengőből
kifizette a mentőkel.
— Jól élt a férjével — kérdezte Bóktv elnök
Kovachichné hallgat.
— Nem köteles vallani.
Végül még arról tett vallomást, hogv férje
élete és iszákossága miatt többször különválva
éltek, karácsonykor költöztek megint össze.
— Bizonyos mennyiségű bor —- mondotta —
kijózanító hatással volt fériemre. néba 5—6 litert
is elfogyasztott

Az orvosok vallomása

A törvényszék ezután megkezdte a tanuk kihallgatását. Dr E r n y e i István OTI lőorvos elmondotta, bogy hajnalban felköltöttük, megvizsgálta Kovachichot, zavartnak találta. Dobálta

magat* a kérdéseire nem válaszolt Többszőr felkacagott.
Dr. H u n y a d i János hatósági orvost reggel
6 órakor hivták ki. A sezionon találta KovaOhichót, rángatódzott, értikulátlan
hangokat
adott. Mivel tudta róla, hogy már volt az elmeklinikán, egy injekciót adott neki és beutalta a
klinikára. Deliríum tremensro gondolt.
Dr. M e z e v Béla clmeklinikai tanársegéd arról tett vallomást, hogy a klinikán megvizsgálta
Kovachichot, nem talált szervi elváltozást. Látta,
bogy zavarodottságát valami lelki behatás idézte
elő. Megemlítette, hogy korábban erős alkoholizmus miatt kezelték Kovachichot.
Dr. S c h w a r c z István védő zért tárgyaláson
indokolta meg ezután, hogy miért kérte a zárt
tárgyalás elrendelését az orvosszakértő véleményének idejére.
Mintegy félóráig tartott a zárt tárgyalás,majd
ismét bebocsátották a nyilvánosságot a tárgyalóterembe.
Dr. Incz.e Gyula orvosszakértő az áldozatokon talált sérülésekről adott véleményt. Dr. Csányi Mátyás halálát koponyacsonttörés, agyrázkódás és agyvérzés okozta, öt halálos sérülést
szenvedett, ezeken kivül az arcon, a szemen, aa
ajkon találtak sérüléseket, összesen 13 sérülésvolt a testén, özvegy Csányi Sándornén 19 sérülést találtak, őt halálos ütés érte a fejét.
Az elnök ezután felmutatta a két kiló snlyn
vaskulcsot. Kovachich a fejével int, hogy ez volt.
N o v i t z k y Mária házvezetőnő elmondotta
K o v a c h i c h első látogatásának részleteit.
özv. N é m e t h Mártonné vendéglősné Kovaehichehich borozásáról tett vallomást, L e h o t a y István vendéglős a délutáni borozásról és
kártyázásról beszélt tanúvallomásában.
Ezután M a r c s i n k ó
Béla mérlegkészitőf
hallgatták ki. Baráti viszonyban volt Kovachichcsal. az ő mühelvéből vitte el a vasszerszámot,
amely — mint mondotta — nem francia kulcs, hanem »angol patent kulcs*. Részletesen elmondta
hogyan htvta Kovachich kártyázni, hogvan vacsoráztak. majd este tréfálkoztak az alföldtuteal
lakásban. Aztán arról tett vallomást, hogyan ismerte fel az ő műhelyéből elvitt angol patent
kulcsot Amikor a detektívek kikérdezték, hogy
ki járhatott műhelyében, nem is gondolt Kovachichra. annyira minden kritikán felül állott előtte cgyéni-ége. A felismerés után fogták el azután
Kovnrhtohot. Kovachich, tudomása szerint rendkívül sokat ivott. Tlvenkor állandóan politizált,
nagy nyilasnak mondta magát és szidta a zsidókat.
""
ri
A többi fanu kihallgatását mellőzte a törvényszék és délután 1 órakor megkezdődtek a oerbeszédek.

A perbeszédek
Először dr. K o m i ó s sy Albert ügyész mondotta el vádbeszédét. Utalt az óbecsei házra,
ahonnan elindult Kovachich gyermekkora. Szófogadatlan, makacs fiu volt, középiskoláit egy-két
kisiklással végezte. Az egyetemre is beiratkozott,
de rossz társaságba került és megkezdődött *
züllés útja. Előkelő, magaeállásu rokonsága álláshoz juttatta, dc dolgozni képtelen volt, tovább
folytatódott a züllés. Rámutatott beszédében házasságának körülményeire, Budapesten elzálogosította minden bútorát, egy szál ruhában érkezett
vissza Szegedre a fiatal házaspár. Az asszony
szüleit zaklatta állandóan, végre a városhoz került, apósa pedig kisfiát magához vette, hogy
felneveli. Kovachich azonban nem tudott megállni, bekövetkezett a gyilkosság. A borzalmas
tett után nyugodtan szórakozott, mintha nem terhelné két ember élete. Azzal fejezte be beszédét
az ügyész, hogy semmiféle enyhitő körülményt
nem talál, halálbüntetést kér.
Ezután dr. B u r g e r Béla védő mondotta el
beszédét. Idézte L o b m a y e r Istvánnak, az első
szegedi kir. főügyésznek tanulmányát: A megtorlás-e a legfontosabb aa igazságszolgáltatásban,
amely mellett meg kell látni aa egyéni gyengeségeket, a bonyolult lelki adottságokat és ezekhez
mérten alkalmazni kell a könyörületet és az irgalmat. Ezt az idézetet az a Lobmayer István
királyi főügyész mondotta, aki dédapja volt Ko.
vachich Imrének és aki sohasem gondolhatta,
hogy az ő dédunokája érdekében most az ő megállapításaival érvel majd főbenjáró ügyben a védő. Ezután vázolta Kovachich pszichopata egvéniségét Bizonyítgatta még a védő, hogy előre
megfontolt szándékról nem lehet szó, Kovachich
bódulatban, lelki traumák hatása alatt cselekedett. Születésétől kezdve beteges állapotú ember, akire nem lehet kiszabni a törvényben megállapított legsúlyosabb büntetést
Dr S c h w a r c z István, Kovachichné védője
arra a rendkívüli hatásra mntatott rá beszédében, amit férje gyakorolt az asszonyra A feleség
nem követhetett el orgazdasásot, ha félelmében
• Tiszába dobta a serieget. Ez nem bűncselekmény. A pénzből pedig kiváltotta ötéves gyerme-

tenes egvetien teií cipőjét és ruháját Nem volt
tudatában! bogy bűncselekményt követ el ezzel,
felmentő ítéletet kcr.
Most, az utolsó szó jogán Kovachicb állolt fel.
Egész halk liangon. lassan töredezve, ezeket mondotta:
—' Nagy bűnt követtem ej, tudom... Kérem a
törvényszéket, adjon i d ő t . . . bármilyen hosszúi
is, hogy vezekelhessek...
Utolsó szavainál elcsuklott és lassan visszaülthelyére.
Felesége nem kivánt élni az utolsó szó jogával.

nak látra, b o g y előre megfontolt szándékkal k i vette cl tettét, hideg, nyugodt m e g f o n t o l á s s a l . A z
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orvosszakértök szerint teljesen beszámítható volt, Vasárnap. 1941. OKTOBEI? 5.
csuk ellenállóképessége gyengült, mint öröklötten pszichopatán és szekszuális abberátfós ember,
akinek azonban okszerű cselekedetei felismerhetők. öntudata nem homályosult el, határozóit
akaratú cselekményről, van" szó. Súlyosbító körül?
menynek mérlegelte a bíróság, hogv két embert
ölt meg szívós kitartással, embertelen, kegyetlen
módon. Enyhítő körülménynek számított teljes
beismerése és csökkent ellenállóképessége. A halálos büntetés arányban áll bűnösségével.
Kováehichiié cselekményénél a törvényszék
arra a meggyőződésre jutott, hogy férjének' közAz Ítélet
léseiből tudnia kellett a bűncselekményről. Emiatt
Délután b órakor szintén zsúfolásig megtelt a dobta a Tiszába az értéktárgyukat' Nála súlyostárgyalótérén}, a közönség izgatottan, türelmetle- bító körülményt nem észlelt, ellenben enyhítőnek
nül várta a bíróság bevonulását. A tanács ekkor 'számit, Iiogy férje befolyásolta.
- — Igén, az ítéletet megértettem, — szólt
még az-elnök szobájában tanácskozott. Néhány
miatt
perccel fél 7 pia előtt bevezették a terembe Kova-- most balkan Kovachicb". — Súlyossága
rbichoí. Mintha most nyugodtabb volna', mint dél- fellebbezek.
előtt. Tiszteletteljesen meghajlik az ügyész előtt.
Komlóssy ügyész tudömásülvelte
as Ítéletet.
Az Ítélethirdetést végighallgatta
Paraszkay
Gyula törvényszéki elnök is. Néhány perc múlva A védők fellebbezést jelentettek be a minősítés
védője
bevonult a bíróság. Bólsay elnök hozzákezdett az 1miatt és enyhítésért, illetve Kovachich
felmentésért. Ugyancsak felmentésért
fellebbeÍtélet ismertetéséhez.
_ A törvényszék bűnösnek mondotta ki Ko- zett Kovtíehickné is.
va ehii'h Imrét kétrendbeli rablással párosult
Dr. Burgen Bela . véŰö még engedélyt kért.
gyilkosság- bűntettében, Kovachicb Imrétiát orHogy
kegyelmi kérvényt is benyújthassoa. Bőjaüdaság vétségében és ezért Kovachiehot kötélk'ay
elnök
megkérdezte Kovaehichot, kíván-e
általi halálra és 10 éri hivatalvesztésre itéiíe,
Kovachiebnétr-S -bdoapFTogáiázi'a, -amelyből 3 itá- kegyelmet kérni. Kovachicb alig hallhatóan
(iut kdtöltötíuék vett,
válaszolt:,
'
Kovachicb uiözduiatlttuuj áll a bíróság előtt,
— Kegyelmet kérek . . .
csak anpyi latszik, hogy előrehajtja a fejét.
Ezzel este 7 órakor befejeződött a borzalmas
,átt mereven előrenéz,
:
bűncselekmény
drámai jelenetekben bővelkedő
Bwkay ;pjpök ismertette ezután as Ítélet indo5
kolását. A - törvényszék elfogadta Kovachicb be- fő tárgyalása. Másodfokon most majd a szeged
ítélőtábla
ítélkezik.
.smerö vallömását, kétségét kizárva bizonyított• -.fa

aradi tizenhárom vértana
' *

„ P a n n ó n i a , n e feled haiottaidat, mint vádlók élnek
(A Délmagyarország munkatársától) Október
5-an'sz aradi vértanúkra emlékezünk. Az ország
ünnepel, vigyázzban áll és tiszteleg a magyar szabadság vértanúi: az aradi 13 glóriás eniléke
előtt...
Mi volt az az erő, amely idegen fajták, nemzetes testéből kivált embereket arra tüzelt, hogy
meghaljanak a magyar szabadságért? Mi volt az
a csodálatos láz, amely felperzselte a Damjaiiichok, Leinigenek, Aulicbok és Knezickek faji
öntudatát és magyarrá, a született magyarnál,
magyarabbá tette őket? Erre válaszol október
6-a, a .szabadság ünnepe...
Szegednek külön ünnepe, 22 esztendős szent
kötelességleljesitésének napja október 6.-a. Huszonkét éve. hogy Arad, a tizenhármak városa
nem ünnepelhet, az elnémult Szabadság-térén
nem emiékezhet még a vártanúkról, akik 1849 október' 6-ikán lángbetükkel írták be nevüket a magyar pemzet történetébe. Huszonkét éve, bogy az
aradi szabadság-szobor valahol, egy raktár mélyén, lefelé fordított fáklyával álmodik egy szebb
jövendőről, a szabadság űj hajnaláról. S amióra
Arad Trianon gyászos árnyékában elhallgatott s
nem regél többé nyíltan a szabadságról, Szeged
vette fit a szent kötelességet, hogv ápolja és hirdesse a vértanúk örökké élő emlékét, hirdesse a
magyar szabadság igéit: szabad hazában szabad
magyaroknak . ü
„Arad, a magyar

Galgotha"

Rab hazában, rab magyaroknak hirdették ezeket az igéket azok, akiknek dicső életét 1849 október tí-án oltotta ki az igazságtalanság diadala.
Október fráu, Ealour halálának évfordulóján
szörnyű hír terjedt cl az országban: Batthyány
hajós grófot cs szabadságharcunk 13 legdicsöbb
bajnokát, kivégezték! Vérbosszú volt, ami kioltotta a legnagyobb szabadsághősök életét! Havnau
báró; a vérbosszú eszköze vérbiróságokat állíttatott fel,' amelyek gondolkozás nélkül ítéltek a
magyar szabadságharc hősei felett. Batthyányi
. grófot Budapesten golyóáltall halálra ítélték,
Aradon pedig 14 tábornok és egy ezredes került
a vértörvényszék elé. Négyükéi:
Sehweidel
Józsefet, D e s s e w f y t , L á z á r Vilmost és
Kis*? - Ernőt az aradi vár mifcalakai kapujától
jobbra, a sáncokban lőtték agyon október 6. gyászos hajnalán, a többieket: P ö l t e n b e r g Ernőt,
T ő r ö k Ignácot, L a h u e r Györgyöt, K n é z i c h
Károlyt;- gróf L - c i n i n g e n - W e s t e r b u r g Károlyt, N a g y gándort. A u l i c b Lajost, D a r a j a n i'cb Jánost és gróf V é c s e y Károlyt a vesztőhelyen felakasztották",- L e n k e y tábornok csak

ők"

ügy kerülte el a kivégzést, hogy — a fogság kínjaitól megörült és 1850 február 7-én meghalt.
Az aradi vértanúk marádványai sokáig nyugodtak elrejtve és ismeretlenül az aradi földben,
kivéve azok tetemeit, amelyekre a kivégzés után
/sorsot vetettek® és a rokonoknak eladtak. Öano"
jánieh és Lahner földi maradványa így került a
mácsai parkba, Vécsey grófé az aradi temetőbe,
Kiss Ernőé Német-Elemérre, Leiningené az Atzclcsalád borosjenői kriptájába. A 13 közül 7 a vezetőhely földjében pihent mindaddig, amíg
idestova 10 esztendeje — Aradon csöndbén megindultak a vesztöbelyi ásatások.
K o s s u t h Lajos 1883-ban A rad városához
intézett levelében Aradot a magyar Golgothának
nevezte el. Arad mind a mai napig hű maradt ehhez a fájdalmasan szép elnevezéshez s a vértanük is hívek maradtak mártírsorsukhoz. A vértanúk földi maradványai új kálváriát jártak s
ennek a bálváriának szemtanúja volt e sorok
írója is, aki 1930—34 között kisebbségi magyar
újságíró volt Aradon. Csodálatosabb /szenzációt
nem sarjadhatott ki a vértanúk vérével megszentelt aradi földből az új, idegen elnyomatás esztendei alatt, mint. az aradi, 13 földi maradványainak megtalálása. Az egykori Vesztöbely-telep
mentén haladó úton a töltést javító munkások
bukkantak rá a vértanúk maradványaira. Futótűzként, csak a jő Isten tudja hogyan, terjedt él
a hír a városban — csak később és módjával
volt szabad írni róla — és a magyarság imádságos lélekkel, ezres tömegekben zarándokolt ki a
jeltelen sírgödtfikhöz...
K a r a Győző gimnáziumi történelem tanár
vezetésével megindultak a feltárás munkálatai s
amint napfényre kerültek
megszentelt csontok,
elkezdődött a vértanúk új; kálváriája. A román
ügyészség intézkedésére be kellett szüntetni az
i ásatásokat és a törvényszék úgy intézkedett, hogv
~ a vértanúk csontjai visszakerüljenek a jeltelen
gödrökbe... A román sajtó gúnyosan kommentálta ezt az intézkedést, »fétis-ímédatnafcc és *bá}«
' v i i n y i m á d á s n a k ® nevezte cl az aradi magyarság
könnyes boldogságát, féltő kilincselését, interveniálását, könyörgését....
Hosszú időbe került, amíg az ereklyéket sok
Iiarc és közbenjárás után kiadták az Anyaország-

Í

nak. Ez az idő az aradi vértanúk újabb marti*
romságának korszaka s Arad kálváriás magyar*
sógának még mindig élő szimbóluma v o l t . . .

Áll-e m é g a z a r a d i e r e k l y e m u z e u m ?
Ilyenkor, október . 6-ikún minden esztendőben,
amióta Arádról elkerültem eltűnődöm rajta, hogy
áll-e még az aradi Kultúrpalotában a vértanúk
ereklye-múzeuma? '
Utoljára 1931-ben, éppen 10 esztendeje jártam
ott, kivételes alkalommal, mert á múzeum a nyilvánosság számára zárva volt s csak úgy juthat*
tani be, hogy egy Habsburg-főhercegnő szívesen
| vette á sajtó kíséretét: neki mutatták meg a román városvezetők a múzeumot. A főhereegn®
első útja a várba vezetett, ahol a vértanúk kivág*
zési helye kötötte le érdeklődését, majd az aradi
Kultúrpalotában tett látogatást és megtekintett©
az ereklye-múzeumot. Még nía is elötteín áll á
rendkívüli jelenet: a fiatal Habsburg-ivadék szőke feje felett ott lengett a kopott, megfakult sza*
badságharci nemzeti lobogó s rávetette árnyékát mindannyiunkra... A teremben mély csönd
honolt, szinte hallottuk a falakon függő bilincsek
zörréiiését, a bilencsekét, amelyek a vértanukat
utolsó útjukra is elkísérték . . .
- Most is előttem állanak a gyásszal letakart
utolsó írások, a vértanúk büesúsorai családjukhoz, nemzetükhöz... K i s s Ernő • kristálypohár:),
V c e s . e y gróf feszülete, amit halála pillanatában
is a kezében szorongatott. Vájjon helyükön vannak-e még, bátoritják-e, vigasztalják-e a rab magyarokat ma is?
Egy osztrák tiszt a kivégzés után akroszib
kent csinál a felakasztott vértanúk kezdőbetűiből: /Pannónia! Vergiss üeine Todtcn Nicht, Als>
Klager Leheti Sic!® Magyarorság! Ne feledd halottaidat, mini vádlók cinek ők! Élnek és ma ismindaddig vádolnak, aniig egyetlen rab magyar
él ezen a földön... De minél több szívben lobog
fel a fáklya, amit 1819 október ft-án az aradi 13
gyújtott meg, annál hamarabb lesz minden magyar szabad az örök magyar hazában! S hogy ez.
a láng egyre magasabban lobog, az elsősorban
Aradnak köszönhető, a vértanúk vérével megszentelt aradi földnek, ahol ma ís vértanúk éln e k . . . De Damjanich, a hősök hőse megáldotta
Aradot, költői szépségű 'utolsó imájában: ' »Uram.
áldd meg Aradot, áldd meg a veszedelembe sodort
tökéletes, szép. alakitások legjutányosabban
szegény magyar hazát!® És ez az áldás nem maradhat megfoghatatlanul.,.
özv* Iricz Oezsőné
ÖSANYT PIROSKA,
kalapüzletében, OROSZLAN-UTCA 8,
243
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A „stélus 44

( A h o n A é d haditudósító század közlése)

Stélusnak akkor hívták a régiek á stílust, amikor valaki nagyon nekifeszitkezett, hogy nó,
majd megmutatom, mit tudok én! Megyékben a
főjegyzőket hivták aranypennájuaknak, ők miszerintezték és hovatovábbozt.áb ki a kormányhoz
intézett feliratokat annyi tökéletességgel, hogy a
miniszterek állandóan kórülhizelegték kisebb
szolgáikat.
— Gyerekek, ha főjegyzői felirat érkezik, azt
okvetlenül mutassátok meg nekem. Hadd tanuljak én is valami szépet, hízzék a lelkem ő gyönyörűségében.
Tud a történelem arról is, hogy több titkárt
menten elcsaptak^ mert e téren való kötelességüket elmulasztották s igy legfőbb urukat megrövidítették az élvezetben.
Nem kell attól félni, hogy a >siélus< kimegy
a divatból, örökéletű az. akárcsak a szerelem,
legfeljebb a tárgya, meg a formája változik.
(Tompora mutantur. — amint azt a nyomda- ördöge, a sajtóhiba, jelentette, ez egyszer ráhibázva a valóságra.)
Szeretik a »slélust> a nyiltterezök is, hiszen
a kiadóhivatal kegyelmesebb a szerkesztőségnél
és nem javit bele a kéziratukba. Kend mondta,
kendé legyen az akasztófa. Böngésző szórakozásunkban akadtunk például egy nagyjbecskeieki
lapban az alábbi sorokra:
NYILATKOZAT,
A minapi incidenssel kapcsolatban alulírottak tudomásul hozzuk az érdekelteknek, hogy
nekünk az ügyben semmiféle szerepünk nincsen s ha továbbra is bizonyos célzattal ró
lünk erre vonatkozólag rosszakaratú hírekét
terjesztenek a bírósághoz fordulunk védelemért
Franz László és neje.
Hogy mi volt az incidens, azt bizonyára tudják a nyilatkozók, továbbá a megfenyegetett felek, — másnak semmi köze hozzá. Törökbecsén is
azért nem irta meg a régi hetilap, hogy két utca
leégett, mert mindenki látta s mire való akkor a
felesleges irka-firka'? De Franzék megmondták
alaposan, Bizonyosék aligha teszik ki az ablakukba. Sajnálnivalók, ha ezért rossz éjszakájuk
volt, ám bízzanak az idő vasfogában, az majd kiegyenlít mindent. Az eljövendő történetírók pedig
hadd törjék a fejüket, mikor társadalomtudományi értekezéseikben ecsetelik a kor levegőjét,
hogy mi lehetett az incidens?
Egy nyilas lap szépirodalmi részében (több
komolyságot kérünk, mert ilyen is van!) tájleírásba fogott, téli hangulatot festett. Azt mond
|a hát:
>A kiesi állomás ott kntyorog térdig ülepéivé a feneketlen hótengerben*.
Vérvalósággal és szívröggel érezzük a kutyo
rog-ban a hangfestés dinamikáját, szinte látva a
kicsi állomási, amint... hiába, sokkal igénytelenebb a tehetségünk, semhogy megközelítő vala
mit kitaláljunk, olyan szép a kutvorog önmagában véve is. Mindössze azon akadtunk fel. hogy
voltaképpen meddig kutvorgott bele a kicsi állomás a hóba? Ha csak térdig, akkor nem iilepelhefett, bár mintha a stélus rendkívüli finomsággal célozna erre. mondván, hogy a hötenger feneketlen volt. Mégis az ég szerelmére, nyugtassák
meg izgatott lelkünket, mi történt a kicsi Sllo
mással? Addig nem tudtunk aludni.
P ó k a y Elek bátyánk egyszer nagy indulatba
jött, mert a tanuk eltérően festették le, hogy vád
'ott hol rúgta meg a panaszost. Nem tudván dfilő
re jutni. véj?re is leszaladt az emelvényről és
helyszíni szemlél rendelt el önmagán.
— fde nézzen kend, aztán most már mutassa
meg pontosan, hogy hová rúglak a. barátjának
Mi is tisztelettel kérjük a műremek szerzőjét
tisztázza a kicsi állomás vérrögét, vagy micsodáját.

Szőrmebiindót
elsőrendű kiv telben

M é h e s

é s

A repülőtér hőse

'

P r l v l n s z k y

párisisi divatszücsöknél szerezze be. Kállay Aibert-u la

Zúgva súhan a gépünk, vissza a tábori repülőtér felé.
Felderítő feladatunkat sikeresei) megoldottuk: értékes adatokat szereztünk a Dnyeper
szerencsés fekvésű szigetének: „orosz Londonnak" helyzetéről. Vidáman és elégedetten várjuk a percet, amikor kétüléses felderítő gépünk
földet érhet. Már látjuk az ismerős hajlatokat.
Ebben a pillanatban jelenti rádiósunk a gép
parancsnokának a most felvett rádióparancsot:
— Bt. miatt leszállási tilalom!
A katonai rövidítés azt jelenti, bogy ellenséges bombázók közelednek a repülőtér felé.
Erős ívben fordulunk meg és ellenkező
irányba tartunk. Gépünk nincs annyira felszerelve, hogy szembeszállhasson, nagyobb bombázó egységekkel. Észszerűnek látszik tehá^t a
harc elkerülése.
Közel negyedóráig repülünk, ellenséges erőknek azonban sehol semmi nyoma.
Ujabb rádió jelzést kapunk: leszállhatunk.
Alig érünk földet, máris körülvesznek bajtársaink. Az első rövid mondatokból kiderül,
bogy öt szovjetbombázó látogatott el hozzánk.
— Az utolsó pillanatig azt hittük: szövetséges gépek közelednek felénk, — mesélik a repülők. — Mert az ellenség részéről megszoktuk
már, hogy mindig nagy kötelékekben jöttek.
Legalább is annakidején, amikor még sok gépük volt, másik jellegzetességük a tömegben
való megjelenésen kívül az szokott lenni,
hogy rendszerint két-háromezer méter magasságban, a felhők fölött jöttek ránk. Most más-

PAPLANOK

ként történt . . . Megtévesztő jelzésük védelme
alatt hat-hétszáz méternyire közelítették meg
bennünket és sorban ejtették le bombáikat. Légvédelmi tüzérségünk nyomban működésbe kezdett és vadászaink felszálltak üldözésükre. Addigra azonban már eltűntek. Ugylátszik, kezdik megtanulni tőlünk a villámtámadást . . .
— mondja az egyik repülőtiszt.
Az orvtámadás különben nem sok kárt okozott. Néhány gépfegyvergolyó megsebesítette
három emberünket, átlyuggatta egyik földön*
álló gépünk szárnyát, megsérült egy benzintartálykocsi és elpusztult két ló. Az út mellett bevernek, közelükben a bomba becsapódásának
helye: a fekete ukrári földbe f ú r t tölcsér . . .
A rádióst keressük, hogy megköszönjük neki
az idejében érkezett figyelmeztetést. Már megformázódtak bennünk a bála szavai, amikoíS
szemünk találkozik a repülőtér parancsnokának
tekintetével:
— A rádióállomás sátrát találat érte, —•
h a j t j a le fejét a repülőszázados. — Szegény rádiósunk nagyon súlyos sebet kapott.
Hősként teljesítette feladatát. Miközben ellenséges gépek zúgtak körülötte' 3s hullott ?
bomba, keze a műszeren dolgozott és k Az ól te
bajtársaival a veszélyt:
— Bt. miatt leszállási tilalom.
' A mai háborúban nemcsak az első vonalakban, vagy fent a levegőben teremnek hősök. A
jélzőműszerek névtelen kezelői is hősökké válnak: a kötelességteljesítés önfeláldozó bőseivé.

l e g s z e b b kivitelben készülnek N E M E S M I H Á L Y I
s a p l a n o s n á l , Kelemen-u. és Oroszlán-u. sarkán
Győződjön meg olcsó áraimról. Régi paplanokat ujjá átdolgozom.

Az IPOSz, Sziklai ur
és a vásárhelyi ipartestület

Vakságtól való félelmében
öngyilkos lett az apja sirjánáí

Hódmezővásárhely, október 4. (A Délmagyarország tudósítójától) A mult év októberében az
Ipartestületek Országos Szövetsége felhívást
intézett a hódmezővásárhelyi ipartestület vezetőségéhez a pékiparosok faellátásának
biztosítása érdekében. Az átirat az IPOSz segítségét
ajánlotta fel a szükséglet beszerzésére. Felhívta az elnökséget, hogy métermázsánként 4 pengő 60 filléres f á t tud szerezni, erre előlegül mázsánként t pengőt kell beküldeni.
Az ipartestület összehívta a sütőiparosok
szakosztályát, itt hamar elhaározták a rendelést, 57 vagon fa beszerzésére adtak megbizást
az IPOSz-nak s az ülést követő napon a szövetség részére fel is adták az 5700 pengőt.
Telt-múlt az idő — a fa nem jött. Az, ipartestület elnöksége többször küldött sürgető levelet az IPOSz-hoz. majd — amikor ez minden
alkalommal eredménytelen maradt — az iparügyi miniszterhez fordult panasszal, A minisztériumból felhívás ment az IPOSz-hoz s ekkor
iclentkezett váratlanul —- Sziklai György br
pesti fafeereskedö, aki levelet intézett a vásár
helyi ipartestülethez, hogy nem szállít hat, mert
nem kaptítt kötlevelet. Az Ipartestületnél értetlenül álltak az esettel szembet. mert
Sziklait
egyáltalában
ismerik. Mindenesetre az ismeretségből annyi előny származott, hogy —
végre íb megérkezett 11 vagon fa. Sziklai ű r
azonban rövidesen jelentkezett ismét, amikoris
közölte Vásárhellyel az Qrszágös Hitelvédő
Egylet útján, hogy — kényszeregyezséget
kért
maga ellen, a testület, illetve a pékek pénzét
azonban — a. hátralékos 4600 pengőt — 30 nap
alatt, ettől függetlenül, megküldi. Amikor nem
küldte a pénzt és a sütők megint háborogtak,
már csak a Hitelvédő jelentkezett — 50 százalékos kiegyezési ajánlattal! •

(A Délmagyarország
munkatársától)
Tragikus öngyilkosságot fedeztek fel szombaton délelőtt a rókusi temetőben. A temetőcsősz 10 órakor az egyik sírhant előtt jólöltözött, középkorú, eszméletlen állapotban lévő férfire lett
figyelmes. Nyomban értesítette a mentőket. A
temetőbe kiérkező mentőorvos megállapította,
hogy a férfi ismeretlen méreggel
öngyilkosságot követett el és meghalt.
Az öngyilkosságról értesítették a rendőrséget, amely megállapította, hogy az életunt férfi Bereí Ervin 44 éves szerződéses városi tisztviselővel'azonos. Végzetes tettét édesapja, Bammer János sírja előtt követte el. Boréi búcsúlevelet hagyott hátra, ebben azt írja, hogy
szembaja miatt haározta el magát
öngyilkosságra. Egyik szemén már régebben hályog keletkezett s most attól félt, hogy a másik szemére is megvakul. Utolsó kívánsága volt, hogy
édesapja mellé
temessék,
Az öngyilkos városi alkalmazott holttestét a
törvényszéki bonctani intézetbe szállították í
halál pontos okának megállapítása végett.

A vásárhelyi Ipartestület most a hátralékos
50 százalékért követelést fndit az IPOSz ellen,
mert az egész üzletet a szövetség útján kötötte
meg. Szakkörökben érdeklődéssel v á r j á k a nem
mindennapi perlekedés fejleményeit.

Számológépek és" Írógépek nagy raktára. — Használt iró- és számológépet veszek és becserélek.
Kérjan ajánlatot t
VAJDA ZOLTÁN
cégtől, Kispest, Klapka-u, 3a. Tételen 119—303-

Csodélkoiion!!!
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Modern költők az egyetemi
színjátszók előadásaban
Sik Sándor az uj magyar líráról
(A Délmagyarország
munkatársától)
A Szegedi Egyetemi I f j ú s á g szombaton délután tartotta második szavalóestjót az egyetem Szakováthy-téri épületének auditórftm maximumában. A termet zsúfolásig megtöltő közönséget
dr. Sík Sándor üdvözölte, majd rátért az előadandó költői művek ismertetésére. Utalt arra,
hogy nehéz feladat elé állította a rendezőséget az, hogy néhány költemény előadása keretében érje el azt a célt, amelyet maga elé tűzött:
a modern magyar Ura ismertetését. Inkább azt
lehetne mondani, bogy a szavalódélután keretében modern magyar lírikusokat mutatnak be
a modern magyar líra helyett. Az előadandó
művek és azok szerzői a ma élő magyar költészet gerince: sem a mult világháború előtt, sem
3 háború alatt, fellépett költök nem szerepelnek
a műsoron. Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, József
Attila, Reményik Sándor és Mécs László költészetét ismertette ezután. Feltette a kérdést,
hogy mi jellemzi ennek a generációnak költészetét? Gyermekkora és fellépése a világháborúra esik, nem ismerik annak a szónak belső
tartalmát és jelentését, amelyet az előbbi generáció átélt: a békét. Abnormis időben élnek és
küzdenek, nehéz világban, amelyben megváltoztak és megsokasodtak a gondok és más színe
lett az élményeknek. Ez a történelmi háttere
a költészetüknek. A világirodalmi háttér: a
húszas évek után következő szellemi káosz. Eltűnnek az esztétikai és etikai törvények és több
irodalmi program születik, mint amennyi jelentős mű.- Forradalmi törekvések jelennek
meg és ennek az irodalomnak át kell mennie
minden törekvésen, jelszón és ostobaságon,
amelyet a kor kitermel. Élményeik a következők: A szegénység, nyomorúság élménye; a kisebbségi sors élménye és erős hatása; a szocializmus, amely nem is annyira mint pártszempont, hanem mint forradalmi gondolat, mint
t közösségi élmény jelenik meg a mai költők műveiben. A vallásos élményt is egyéniebben élik
át, mint elődeik és érdekes, hogy a vallásos élmény együtt jelenik meg a szocializmus élményével, vagyis .az Isten és emberszeretet összekapcsolódik. A legnagyobb élményük a népiség
Üménye, amely egyrészt származásukból adódik, másrészt pedig erős átélését jelenti a népiség gondolatának, vagyis annak, hogy a nép-,
bői is ember legyen, emberhez méltó életet éljen. A világban csak az emberektől meg nem
csúfított természet tetszik nekik, ahhoz térnek
vissza, ott találják meg az értelmet. Ez a természethez való visszatérés magával hozza, hogy
kifejezésükben az egyszerűségre és tömörségre
törekszenek: nem a hogyan-nal, hanem a mivel
akarnak hatni. Ez a magyarázata formai konzervativizmusuknak is.
Ezután a műsoron szereplő költeményeket
ismertette Sík Sándor. Illyés Gyula s a többi
költők a kifejezett élmény szerint összeválogatott és csoportosított költeményeit óriási sikert
aratva adták elő Szász Károly, i f j . Horváth
István és Gyulai Lenke. Különösen hiv hangon
szólaltak meg a versek Szász Károly érett előadó stílusában. Hosszantartó taps jutalmazta
Cseney Magdolna, Stachó Lajos, Ercsey Sarolta, Szabolcsi Gábor, Homorődy József, Zalányi
Sámuel szavalatát is. Felkészültség, kitűnő értek és intuitív átélés jelentkezett különösen az
első bárom szavalónál, de a többiek is méltón
járultak hozzá a „Szép magyar szó délutánjáénak kirobbanó sikeréhez.

(

Szeged sz. kir. város polgármesterének felkérésére az október 6-iki ünnepséget ez évben a „TuruU-Szövetség rendezi meg az országzászlónál pontosan 11 órai kezdettel.
A Vezérség azzal a kéréssel fordul ezúton az
egyetemi és főiskolai Bajtársi Egyesületek vezetőihez, továbbá a társadalmi egyesületek elnökeihez, hogy zászlóik alatt vegyenek részt az
Ünnepélyen.
Felkéri á „Turul"-Szövetség a kereskedőket
és iparosokat, hogy az ünnepség időtartama
alatt üzleteiket, illetőleg műhelyeiket zárják be
s úgy maguk, mint alkalmazottaik vegyenek
részt a kegyelet ünnepén.
Az ünnepi gyászmise 10 órakor lesz a fogadalmi templomban. Ebben az időben tartja
gyászistentiszteletét a többi vallásfelekezet is.
Az ünnepségen Rosta Lajos képviselő mond
beszédet. Hétfőn a városházán hivatalszünet
lesz.
—oQo—

rendeljen

az-ismert szerencsés

)
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Suchftár Bankház -ni
Budapest, i í l l ö l - u t 6 , (a Kálvin-térnél)
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"Előzékeny lebonyolítás!
Azonnali nyereménykifizetés!
Rendelés: leyelezőliDon v. telefonon 132-Í93.

— A TISZA VÍZÁLLÁSA. a rendőrség szegedi révkapitánysága közli: a Tisza vízállása
október 4-én reggel 7 órakor 240, hőmérséklete 13 fok Celsius, a levegő hőmérséklete 10
fok Celsius volt.

Juhász G y u l a :

A R Á D
Arad, örök magyar gyász szép arája.
Feléd suhan ma sóhajunk, feléd,
Ki élsz sötésben és némán az árva
Maros mentén, mely zúg ina gyás//<i i
A kincses Erdély öléről ered le
És erre tart e bánatos folyó,
Mély morajában sir Erdély keserve,
Mint tárogatón zengő bujdosó,
Arad! Köszönt a csonka Magyarország
S tört lobogóját lengeti neked,
Mely fátyolos, mint ez októberi-est,

SflRRBSnill
SZEGEDEN,

MARS

Telefon : 24-12.

TER

Európa legnagyobb és legszebb cirkusza
CSAK NÉHÁNY NAPIG

naponta 2 előadás
d é l u t á n 4 és

este

20

8 órakor

világszenzáció

Elővétel: Nemzeti Sajtóvállalat, Kárász
u. 5. Telefon 24-52, vásárnap d. e. 10—1,
d. u. 3—5 óráig és a cirkuszkasszánál, telefon 24-12. — Gyermekeknek 14
éven alul délután félár
Az állatok megtekintése délelőtt 10
órától.
HELYARAK: 1 pengőtől 7 pengőig!

Utolsó előadásunk
kedden este 8 órakor

— A Nemzeti Munkaközpont Széchenyi-emlékestje. Műsoros ünnepséggel emlékezett meg
szombaton este a Postásotthon nagytermében
a Nemzeti Münkaközpont szabadidő osztálya
Széchenyi Istvánról. A zsúfolásig megtelt
nagyteremben a közönség soraiban helyet foglaltak a szabadkai Nemzeti Munkaközpont tagjai is. A műsor bevezetőjéül a szabadidő mozgalom műkedvelői Kunyi András „Mult és jelen" 'című hazafias színdarabját adták élő
nagy sikerrel. Ezután dr. Rosta Lajos ország"
gyűlési képviselő emlékezett meg gróf Széchenyi Istvánról. Széchenyi István valamennyi
magyar tulajdonságnak képviselője volt, <le
képviselte munkássága alatt a kisemberek érdekeit is. Ezután párhuzamot vont Szegheti y
reformjai és a mai reformtörekvések között.
Mind a kettőnek a kisembereken való segítés
volt a célja. A nagy tetszéssel fogadott megemlékezés ntán szavalatokkal, énekszámokkal
szerepeltek a szabadidő mozgalom tagjai. Befejezésül Pintér Endre, a szabadidő mozgalom
titkára mondott zárszót.

_ Kunsági rum- és likőrgyár VadásJMi. §,
— Mához egy hétre állítják ki a Tiszába zu«
hant szerb repülőgépet Jelentette a Délmagyarország, hogy az április 7-i Szeged ellen
intézett szerb repülőtámadás egyik lelőtt gépét, amely a Boszorkány-sziget kőzeleben a
Tiszába zuhant és onnan nemrégen kibalasz— Májusban megindulnak a személyszállító ták ki fogják állítani. A kiállítást m a r a
hajójáratok Szeged és Titel között. A kereskedel- mult vasárnap meg akarta rendezni a szegem
mi és iparkamara a MFTR igazgatóságát megke- katonai parancsnokság, a hadimuzeum es a
reste annak érdekében, hogy a Tiszán a személy- szegedi városi muzeum. Ekkorára azonban
szállító hajójáratokat a lehetőség szerint mielőbb nem érkezett meg a hoíivédelmi miniszteí
indítsa meg. Szeged közgazdasági szempontjából hozzájárulása. A miniszter a napokban megrendkívül nagy jelentősége van ennek, mert főleg adta a hozzájárulását, igy most mar semmi
mezőgazdasági termékek tömegét hozták be a akadálya, hogy a kiállítást megrendezzek. M
termelők a szegedi piacra s innen főleg iparcik- április 7-i repülőtámadás érdekes dokumenkeket vásárolva tértek vissza. A MFTR igazga- tumát október 12-én, vasárnap állítják ki a
tósága a legnagyobb megértéssel fogadta a ka- Móra-parkban a kultúrpalota előtti medenmara kérését, azonban a folyó évben a vontatási cében, melynek vizét a kiállítás tartamara le-,
szolgálat túlterhelése következtében ezt megva- eresztik.
lósítani nem tudta. Közölték a kamarával, hogy
— Iparosok eérnautalványait október 10-ig F *
1942. május havában hetenkint három járatot in- het beváltani v. Kakuszi vagy Ketting cégeknél.
dítanak, amelyek közül kettő óbecse és Szeged Utalványok az ipartestületi hivatalban kaphaközött fog közlekedni, mig a harmadik járat Új- tóik. Cipészek tipuscipő rajzai az ipartestületben
vidék és Szeged között fog járni. Az óbecsei já- szerezhetők bé 50 filléres áron.
S32
ratok menetrendjét a kamara ugy kérte összeállítani, hogy a hajók a szegedi hetivásár napján a
reggeli órában érkezzenek és a délutáni órákban
induljanak vissza. A kamara a MFTR igazgatósáLegjobb s z ö r a k o z i s : F L 5 I U I I
gának köszönetet mondott megértéséért
De még lobog és égi kezek óvják,
Selymére örök, győztes glóriát von
A Krisztus jobbján — ama tizenhárom!

Legolcsóbb i n f» c f f n

sorsjegye

Osztály-

I

A „Turui"-Siövetség
október 6-i gyászünnepsége

OELMAGYARORSZÁG
Vasárnap, 1941. OKTÓBER 5.

)

—' A Magyar Vöröskereszt Egylet szegedi választmánya értesiti a házibetegápolási tanfolyam
ra beiratkozott hölgyeket bogy az
előadások
megkezdődték a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület székházában. Az előadások mindennap délelőtt 10 órakor és délután 6 órakor kendődnek.
Elnökség,
- Kueska borok ée pálinkák kiválóak.
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— A kamara kérte az árv iz niiaft épített vas— A harmadik Országos Protestáns Napok előúti átereszek sürgős befejezését. Aí utajcóközöu- készületei. Az Országos Bethlen Gábor Szövetség,
seg köréből érkezett, felszólamlás alapján" a ka- mint a magyar protestánság egyetlen átfogó
mara előterjesztéssel l'qrdnjt á MA V igazgatósá- szervezete, ez évben is megrendezi Budapesten
gához cs kérte, hogv-az á'rviz miatt épített vas- október 26—november- 2-ig az immár hagyomáúti átereszeket sürgősen fejezzék'be. Cegléd és nyossá vált Országos Protestáns. Napokat. A
Budapest között. Monor közelében több ilyen át- Napok gazdag főünnepsegei:' cyángélizáció,
eresz hónapok óta befejezetlen és az utazást las- lenn is égi-; hivatásköri-,' egyházvédehiTi-, ifjúsásítja. mert a vonatok csak lassított menetben me- gi-, uiuukús- és asszonykonfereiíciák: Protestáns
llétnek át az ideiglenes átereszeken, ami nemcsak Irodalmi .és Művész Est a Magyar Művelődés
a menetidőt hosszabbítja . meg, de magának a Házában..a protestáns élet kiválóságainak és műMAV-nak is jelentős úzeinköitségtöbblelet okoz. vészéinek közreműködésével. Egyházzenei ütyj.eÉrtesülésünk szerint nem anyaghiány az oka az ,pély a Zeneakadémiában, ünnepi istentiszteletek,
átereszek befejezésének, hanem jogi viták merül- koszorús kegyeiéti staféta- a protestáns templotek fel az árvizmentesüő társulatok és a MAY mok elöl protestáns nagyságok emlékművéhez, a,
között abban a kérdésben, hogy. az. átereszek Solj Dpo Glória közgyűlése. és ' Délvidéki Estje;
költségeit ki fedezze? Ezeknek a jogi vitáknak el- Evangélikus Nőszövetség
kézimunkakiállitása.
döntése sokáig elhúzódik, ezért a kamara előter- Országos Református LelkészegyesüTet közgyűléjesztéssel fordult a kereskedelem- cs közlekedés- se. Október 31-én Reformáció'Emlékünnep a" Viügyi miniszterhez és azt kérte, hogv egv vegyes- gadóban az immár évtizedek óta hagyományos
bizottságot küldjenek ki,'amely a "hosszadalmas gazdag tartalommal. Vidéki fejutazók Vészére J,ó.
jogi viták helyett véglegesen-döntse el azt a kér- százalékos vasúti kedvezmény. Etazás október
dést, hogy az átereszek elkészítésének költségeit 2b tői november 7-ig. Vidéki felutazók részére
melyik félnek keli viselnie.
Budapestről kiindulva bármely állomásra oda és
vissza további kedvezmény. Vasul i igazolvány okvásárlása. a' protestáns leíkpszi hivatalokban. • az'
IBÜSz fiókirodáiban és bizományosainál (állomási lBUSz pavillonokban) és a Hangya fiökintézVteinél.
A MEFTER-en öl) százalékos" meneldijkedCimi Rutkanál, Fotosza füzlet, Kárász ű. 13.
vezménv. A HÉY-cu II. osztályú• jegy III. osztályon oda-vissza .utazásra.' jogosít. Vidéki feTut'a— Októberben kezdődik Budapest uiagasszm- zók részére kedvezményes elszállásáolás. Az OrVonalu zeuei szezonja, A Magyar, Vidéki Sajlótu- szágos Protestáns Napokra vonatkozó felviláso;
dósitó budapesti jelentése szerint októberben -két sitást készségesen nyújt az Országos Bethlen Gákimagasló eseménye lesz a fővárosunk, ,4-iké és bor Szövetség, Budapest. IV.. Semmehveis-utca
Libe közt zajlik le a Katolikus Nagygyűlés, inig í?; i. 1.
J4?-e és november 2.-a közt kerül sor a Protestáns Napokra. Mindkét gyűlés alkalmából feláron
elázhatnak a vidékiek Budapestre. Sok látogatóra számíthat a Mezőgazdasági Múzeumban rendezett Széchenyi-emlékkiállítás is.. . Októberben
megkezdődik a magas színvonalú zencj évad.
qáelynek során egymást érik a legkiválóbb maMire e s o r o s a ! .
; gvar és külföldi művészek közreniüködésérél renri.t^ett hangversenyek. A sportesemények közül
olvassak, é n m á r
ií(emelkedik az október 26-i német—magván váh>
ralott labdarugó mérkőzés. A fentemiitett nagyn e m
v a o y o k
syülésejt alkalmából! Budapest Székesfőváros Ide/• nforgalmi Hivatala O-7-, Deák Ferenc-utca" 2.)
sorstegy né'kül, mert vetállandó ügyeletes 'szolgálatot tart a vidéki kötem a Pető Bankházban
zönség útbaigazítása és elszállásolása céljából.

Spanyol, némeí, francia
nutfvfanfíás

Uraim I

— Sörözzünk, zóuázzunk a Vigadó terrgszáu.

Paplan

e l s ő r e n d ű kivitelben
gyári á r o n készülnek

Soós

Laiosné

paplanüzemébcn. Szeged, Deák Ferenc

— Kérékpárszerencsctlenség; Szerencsétlenség
förlcnt. szombaton délután. Rókuson, az Orgonautca sarkán. Benke'Gizella kerékpárjával elütötte
a kocsiúton áthaladó Budai Erzsébet 11 éves,
Francia-utca 13. "szám alatt lakó kisleányt. A szerencsétlenség áldozatát a közkórházba vitték!

JMrafsna abban

Gázolás a szabadkai országúton. Autósze• rőBCsétlcnscghcz hívták szombaton délután a s'zegedi 'mentőket Bózsó l'-'álné 01 öves horgesi Jas nagv választék. T I S Z A-A 11U H A Z B A N
•kést szombaton délután az S..T v 023.rcodszáuiu
Püspökbuzárépület!
.
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gépkocsi a szabadkai országúton 'elütötte. Bózjónét a mentők életveszélyes állapotban' szállították
a sze&edi közkörházba. A- szerencsétlenség 'ügyé— ANYAKÖNYVI HÍREK. As elmúlt héten
ben a rendőrség megindította a nyomozást.
született 18 fiu és 17 leány. Házasságot kötöttek;
—'Kunsági rumok, likörök legjobbak
210- Varga György és Bányai Ilona, Zsemberi Istvqn
és Ördög Erzsébet, Yjgli József és Koczián Piroska,' Németh Imre és Tokai Erzsébet, dr. "Szabó
László és'Kisfáivv Edit, ördög Imre és Rostás
Rozália. Kollár Ferenc és Molnár Etelka., dr. Kiss
László és Üitrkii Margit, Zsikö József és Fürédi
Julíauiia. Nagv Sándor és Molnár Mária, Jerabek
S i e p d (Osekonlcs és Kfss-utca sarok
Fereiic és Savanya Irén. dr. •\Vodetzki József János
és lvohn Ilona. Elhaltak: Sánta Mibálv 66,
HAZTRTASI CIKKEK
Tóth-Pál Mihály 66, ördög József 9 hó, -Schayf
Félfehér' préselt boros pohá r
16
Frigyes Sí), Szabó Lajos 72, Juhász János 50, I>oEdison, vagy harang boros pohár
—db
búczki József 13. Mozer Marton 74, Papp Imre .59.
Kettő, vagy öt csikós boros pohár la-os —.22
Paulusz Jenő 70, Makai János 19 Vecsernyés ísl
'
' -.-34
Félfehér hamutányér
ván 78. Ilauzlicsek Károly 58. Tóth Ferenc 44.
Boros pohár zöld szinü, vastag
- --- 21
Kovács Mária. 1 hó, ördög Gizella 11 hó. Balogh
Edison, vagy - harang vizes pohár 1/ö-ös --.24
Mária 5 hó; László Hqnrjkné 68, özv. Fiscbof La-.21
Füles gyermek pohár
.,
josné 71, Kosík János, 3, hó, Kozla Mihály 11. Sá-.25
Fogvájótai tó : üvegből
'jp
fár Gczáné 27, Varga* Istvánná 32, l'abula Mátyás-23
Fayence csésze alj mintás
né 44, Pomlényi Ferenc 30, Szécsi József 2. özv.
—2®
Feketekávés csésze porcöUáiiböl ,
Bürger Zsiginondné (51. Gyémánt Sándor 20, Dem-38
Fayence dessert tányér sima
kó Erzsébet 11. özv. Dombi Mibálvué 56. Dávid
18
Féjfebér íüles pohár,cfca 2 decis
Rezső 66. Ambpris János 59. Detnus József 53,
-.49
Bekötött .üveg (demizson) literje
Béri Elemér 74, Málé- Tóth Lajos (5-1 éves koráPorcellán dessert tányér sima
ban.'
. ', ' ' • ','.
zM
Fayence csésze aljjal," mintás
—
Rémhírterjesztéséit
internáltak egy hód-.63
Féífekér boros üveg cca fél literes
mezővásárhelyi
kárpitosmester!.
HódmezővásárBorminta vevő
helyi-öl-jelenük: .A' vásárhelyi rendőrség szombaSzipes üvég csésze aljjal
ton "internálta Nagy Ferenc kárpitosmester! Nagy
Bor lopó 1 literes
P* f i *
üzletében az angol rydiő híreit - hallgatta és azoFehér üveg vajtartó szegletes
P
kat tovább adta. ÍN agy Ferenc ellen rémhírterBorfok mérő
P
jesztés címén' megindították az eljárást, ettől fügMust fok mérő
P.
getlenül amhbin internál Iák.
isssaxsmsss"?

Párisi Nagy Áruház Rt*

• ii ll|m,,u i iiwi^wwwpvwvbubwwiww® .
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A T U föárusitónál'Szeged,Tábor-u.
r. ppalotában.
m
i n , l Városi adóhiv.

w

— Cipészmühely a járda szélén. Nem éppen épületes jelenetek tanúi • lehettek azok,
akik szombaton a Feketesas-uteában jártak.
A Fekclésas-utca 20. szám alatt levő házba*
kilakoltatás történt, özvegy Papp Dezsőné ci»
pészüzlcténak bútorait rakták ki az utcára. A
dolog nem ment. simán, az üzlet tulajdonos*
és személyzeté tiltakozott a kilakoltatás e ü
len. A jelenetnek sok nczöje támadt és va!ő»
sngos csődület keletkezett az üzlet előtt.
Amint hallottuk, a kilakoltatott iparos .31
évig .dolgozóit ugyanazon a helyen, mindig
poptosan fizette lakbérét, tehát megérdemelté
volua, hogy .megkíméljék a hangos utcai -jelenetektől. A hátóságoknak nem szabadna:
incgengedniök, hogy adófizető polgáraik bot®
ránvos utcai jeleneteknek legyenek kitéve.
tanári

vezetés

alatt

működő

egyetlen

g^orstrft- és gépirószakiskolája
Szegednek
___ z oki. tanár, szakiska.
U l l
r G r e n C I I 8 m igazgató, iskolája
-réeged Szécheny-tér 71 li.22,/
Telefon 2S»13
bu8mummb || '
.
— A Magyar Vöröskeres-ztegytek szegedi gin
lasztmáhya az összes szegedi nöegyesületek ,téa
közületek, valamint az egyetemi Jfjttság áldozatKészen feJaján'latt segitségéve] bonjtoilitja le .«
Vöröskereszt áldásos céljainak megvalósítását®..*
kormányhatóságilag engedélyezett országos -gyűjtést, amely a mai vasárijapou is a vápos forgalmasabb pontjain felállított utcai uryagyüjtés keretében zajlik le. A Vöröskereszt hazafias és emberbaráti intézménye a megértést és áldozatkész®
s'éget minden kérő szavának elhangzása után *
leghálásabban könyveli el, uiert az igy nyert anya®
g f támogatás teszi IchetCvé, hogy a nehéz idők®
ben a hazáért és értünk küzdő hős jmtösainkoak
az őket jogosan megillető könnyítéseket megsze®
•rézzé és ha szükséges, a háború szörnyüségeibea
szenvedett sebek és betegségek gyógyulását is
elősegítse. A Vöröskereszt nagyjelentőségű jel*
vényé ha feltűnik a perselvezök kezében, gondoljunk megilletődve jelentőségére és adakozzunk jó
szívvel a Vöröskereszt céljaira.
_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak,
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 4 kovác|
Iiölyhen és vidéken, 1 fémcsiszolő helyben, 2 müi
köszörűs vidéken, 2 bádogos vidéken, I villanysze*
rejő" helyben, 1 kályhás helyben, 11 asztalos hely*
ben. és vidéken, 6 kádár helyben és vidéken, t ko»
sálfonó vidéken. 6 gyakorlott kefegyári munkás
vidéken, 1 kárpitos helyben, 6 köteles helyben és
vidéken, 1 szabó vidéken, 8 cipész helyben és vidéken, I borbély helyben és vidéken, 1 cuk'ász vidéken.. 1 fényképész vidéken, 6 napszámos helyben, 1 házmester helyben, 1 kifutó helyben, 9 gazdasági mindenes helyben. Kök: 3 fodrásznö helyben és vidéken. 5 gyakorlott zacskór^gasztócíl
helyben, *6 kifalóieány helyben, 12 mindenes, -®
niiii'üenes. fözőnö, 8 -bejárónő, 1 szakácsnő. Tanoncbelyek: 2 asztalos. 1 kelniefestö, 1 kárpitost,
3 szabó, t b.orbélv. 1 pék, 1 nyomdász, 1 cipőkéreskedö. 1 mii szövő leány.
-•
Divatossá teszi a akját a •« S ^ e i n e r - f í K o * *
haskötőt orvosi rendeletre készit, vállal tuíndeö,
szakmájába vágó munkát. STEINER füzö-ernvö és keztvükéfczitö. Köicsey-utca 12 (Feketéssé
utca és Tisza L. körút sarok). Alapíttatott 191%
_ Betörtek egy baktói tanyába. Szombaton
délelőtt megjelent a rendörségen U i p p a y N a g f
Antal Felsövárosi-fcketeföldek 43. száui alatt lakó földbirtokos és bejelentette, bogy szombatra
virradóra betörök jártak baktói tanyájában és
több mint 1000 pengő értékű holmit elloptak. A
nyomozás megállapította, hogy a betörést a kés® •
éjszakai órákban követték el, amikor a tanya már
elcsendesedett s a gazdasági cselédek aludni
t(srtek. A tanyaépület lakatlan szobáiba hatoltak
he a betörök, sárral betapasztották az ablakot,
azután betörték. Ilyen módon zajtalanul behatolva. magukhoz vették a szobában található ágy®'
nemüeket és fehérnemüeket. Megállapították, hogy
2 dunnát, 5 hímzett párnát, 5 paplant és más értékeket vittek magukkal mintegy 1000 pengő értékben. A • vakmerő betörök kczrekeritésérc a
rendőrség erélyes tivoinozást indított.
— A gyomor cs a bélcsatorna alapos kitisztítására igyunk hetenként legalább egyszer reggel
felkeléskor egy pohár természetes tFerenc Jőzsefe keserű vizet mert ez gyorsan és biztosad
takarítja'ki az emésztés salakkal telt útjait és as
egész anyacserét elömozditiá. Kérdezze meg
vősát!

——'

ÁLLAMILAG ENGEDELYEZETT

n o n v e d - i e n iskolában tanoifon
gyorsírás* é s gépírás*

Legjobb államvizsgaeredmények.
Gyorsiróversenyek szakiskolai bajnoksága. Tízujjas ritmikus
gépírások tatás. Olrso tandíjak. Ingyenes állásközvetítés. Beiratkozás az uj tanévre Honvéd tér 4.
— A syete'ári Leitz-művek a világhírű Leicagépek előállítója és az Agfa, az I. G. Farhenindustrie Aktién Gesellschaft vegyi konszern
vállalata október ő-án és 7-én este 8 órakor a
Tisza-szálló nagytermében »A szines fényképezés
csodái* cimü vetített képes előadást tart. melyen Benser Walther, a Leitz-müvek kiküldöttje
bemutat több mint 100 uj Leiea-felvételt Agfarolor
filmen. A ragyogó felvételek kapcsán ismertetni
fogja a kisképfilmes fényképezés technikai és
esztétikai problémáit. Belépőjegyek a terem pénztárénál válthatók 50 filléres árban. A bevételt a
polgármester ur által meghatározott Jótékonycélra fordítják.
54
— Sakkhir. Tisztelettel felhívjuk' a sakkbarároK figyelmét, hogy a Szegedi Füszerkereskedök
Egyesületének keretén belül sakkosztály létesült.
A megnyitó alkalmával október 8-án. szerdán este 8 órai kezdettel Mák Ernő szegedi sakkbajnok
szimultánt tart. Nevezési dij nincs, érdeklődőket
szívesen lát a rendezőség. Tekintettel a nagyarányú érdeklődésre, kérik, hogy sakktáblát lehetőleg mindenki vigyen magával.

Örök titok
marad
hogy kedveli-e ö n t a sors, ha nem teszi próbára. Vegyen azonnal
osztálysorsjegyet
és
meglátja, hogy mennyi jut önnek áz összesen
több mint

tiz millió pengff
nyereményből.

Hozás: október 18.
m Leventék ellenőrző könyvecskéje. Az érdekeltség köréből a kamarához panasz futott be
amiatt, bogy a munkaadó a jogszabály szerint íelelős azért, hogy alkalmazottja
leventeórákon
pontosan megjelenjék, azonban a gyakorlatban a
munkaadó nem tudja ellenőrizni azt, hogy vájjon
a leventeórára elengedett alkalmazottja tényleg
elment-e a leventeórára. A tanonciskolákban minden tanulónak van ellenőrző könyvecskéje, amelyből a munkaadó megállapíthatja azt bármikor,
vájjon a tanuló részt vett-e az órán. Ilyen ellenőrző könyvecskének bevezetését kéri a kamara a
leventéknél is, mert csak ilyen módon tudja a
munkaadó ellenőrizni azt, hogy az alkalmazott a
Irvenfpórán részt vett-e?

Férfi és női
kalap újdonságok

KNITTEL

(A Délmagyarország
munkatársától)
A Szegedi Filharmonikus Társaság vezetősége dr. Batizfalvy
János elnökletével választmányi ülést
tartott, amelyen megtárgyalták a társulat ez*
évi programját. Tekintettel azokra a nehézségekre, amelyek a színház termének átengedése
körül felmerültek, a társaság elhatározta, hogy
ezévi hangversenyeit
a Belvárosi
Mozi
nagytermében rendezi meg. Négy hangversenyt tervez a filharmonikus társaság az elkövetkező
hangversenyidényben: az elsőt november 9-én
délelőtt 11 érakor. Ezt a hangversenyt CsaJkovszky
müveinek szentelik és a hangverseny
keretében közreműködik Szentgyörgyi László,
a budapesti filharmonikusok koncertmestere. A
második hangversenyre január 25-én kerül sor,
ez Beethoven-matiné
lesz; szólistája dr. Dániel
Ernő zongoraművész, a zenekart Csilléry
Béla
vezényli. A harmadik koncertet február 22-én
Brahms
műveinek bemutatása tölti ki
Zathureczky Ede, a kiváló hegedűművész szereplésével. A zenekar élén ezúttal Friesay
Ferenc
karnagy áll. A negyedik hangversenyre március 8-án lesz alkalom. Bécsi matinét rendeznek Svhubert,
Mozart, és Strauss
műveiből
Dr. Batizfalvy János professzor, a filharmonikus egyesület elnöke a programmal kapcsolatosan kifejtette, hogy a társaságnak törekvése az ifjúság számára lehetővé tenni a hangversenyek látogatását. Ezéirt tárgyaltak dr.
Kogútowicz Károly egyetemi rektorral; a tanárképző főiskola igazgatójával, a tankerületi
főigazgatóval és a különböző középiskolák
igazgatóival, akik ígéretet tettek arra nézve,
hogy a hangversenyek olcsóbb jegyeiből bizonyos kontingenst átvesznek a tanuló
ifjúság
számáfa. A Belvárosi Mozi 1130 ülőhelyének
több, mint felét kapja meg a diákság, amely
így megismerheti majd a zeneirodalom nagy
klasszikusainak műveit a filharmonikusok tolmácsolásában. Érdekes újítás az ls, hogy
a
hangversenyek előtt bevezető prózai előadások
lesznek, amelyek ismertetik a műsofon szereplő műveket és a klasszikust, akinek műveit
játsszák. Ezeket az előadásokat Antos Kálmán,
Szögi Endre, Kapossy Gyula és Friesay Ferenc
tartják.
*•
Még egy szép terv merült fel a filharmonikus társaság választmányi gyűlésén: Ponnrávz
Albert terve, aki a munkásság számára akarja
biztosítani a hangversenyek jegyeinek bizonyos
százalékát, hogy ezzel a magyar munkásság
zenei művelődósét szolgálja a Szegedi Filharmonikus Társaság. A társaság egyébként délvidéki hangversenyeket is tervez: Szabadicán
és Újvidéken. Minden szegedi hangversenyt
másnap és harmandap megismételnének a két
nagy délvidéki városban. A programnak ezt a
részét háromtagú bizottság tárgyalja le az
említett városokban. A délvidéki kirándulások
költségeinek fedezetére a kultuszminisztériumtól és az érdekelt városoktól, megyéktől kérnek

Részletre

MINDENKINEK ADOK ÉS KÉSZÍTEK tele há
lószobát 3<K P tői. _ Külföldi diófa teli bálót
600 P-töl. _ Kombinált szekrényt külföldi diófából 260 P-töl. — Konybaberendezést 160 P-től.

müasztalos
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HARlfONIA HANGVERSENYEK

Kárász-ntea 8. Alakításokat modellek után vállalunk.
Nemzeti Takarékossági és Unió isg.

KAKUSZI

Négy hangversenyt
rendez
a szegedi
filharmónia

támogatást,

megérkeztek
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működnek; Tárnok Éva, Szász Károly. Horváth
István, Baróti Dezső. A megzenésített verseket
énekli: Anday Piroska.
Bérlet az öt estre Harmóniánál, Kárász-utca
14., telefon 22-88.
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bármely kis vagy nagy mennyiségben KÉSZPÉNZÉRT vásárol vagy angorafonalra ÁTCSERÉL

gróf

Károlyi Józsefné
gépiüzemü fonódája

ANGORATEX"

f«
BUDAPEST, IX., Vaskapu n. 33.

KÖZGAZDASAG
)( A magyar biztosítási intézmény g napos
ünnepe. A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti
jelentése szerint a Magyar Biztositástudományl
Társulat most tartotta díszközgyűlését, amelyen
dr. Walter Grosse ismertette az előkeld közönség
előtt a német tudományos biztosítási élet fejlődését és jelenlegi helyzetét A Biztosítási Napok
alkalmából országos érdeklődés mellett tartott
előadást a rádióban dr. Csizik Béla pénzügyminiszteri államtitkár a biztosítási gondolat fejlődéséről. A Biztositó Intézetek Országos Szövetségének rendes közgyűlésén, amelyen ReményiSchnelier Lajos gazdasági miniszter is megjelent,
Gebbardt Domonkos elnök nagyszabású megnyitó
beszédében összefoglaló képét adta a magvai
biztosítási intézmény 100 éves történetének. Rámutatott a szakma elé tornyosuló nehézségekre
és ismertette a törvényhozási intézkedéseket, amelyekkel az államhatalom az utolsó busz ér fokramán előmozdította a magyar biztosítás fejlődését Ezután Szalay László tartótt érdekes előadást arról, hogy az olasz magánbiztosítás] intézmény miként fejlődött a fasizmus alatt A Biztosítási Napok gazdag programját a BIOSz ünnepi előadó ülése zárta be, amelyeh dr. Grosstí
lipcsei egyetemi tanár ecsetelte a biztosítási intézmény fejlődését Németországban a nemzeti
szociálizmus fejlődése alatt
—e<)o-

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. A tegnapi szilórdulás után nyugodt hangulatban, csendes forgalommal nyitott a hétvégi tőzsde. A kétnapos Iőzíidcszünet is hozzájárult a nyugodtabb üzleti forgalom kialakulásához. Zárlatkor a részvényeit
csaknem kivétel nélkül nyitási árfolyamuk alj'»
estek vissza, Úgyhogy a tőzsde tegnaphoz viszo.
nyitva gyengébb irányzattal, árveszteséggel zárult. Zárlati árfolyamok: Mag var Nemzeti Bank
402.-, Kőszén 1016.—, Ganz 70.75, Izzó 405—,Szegedi kender — .
Október 6-án a gyásznapra való tekintettel
mind az áru-, mind pedig az értéktőzsdén szünetel a forgalom.
Zürichi devizazárlat Páris 9.67, London 17 25,
Berlin 172.52 fél, Brüsszel 69.-, Milánó '22.65,
Madrid 39.50, Szófia 4.25, Bukarest 2.37.
Budapesti terménytőzsdezárlat A kétnapor
tőzsdeszünet a gabonapiacon is éreztette hatását
és a magpiacon nyugodt forgalom mellett csak
egy-két üzletkötés fordult elő.
Csíkágói terménytőzsdezárlat Buza alig tartott. Dec. 120 hétnyolcad—121, máj. 123 hétnyolcad, Jul. 126 egynyolcad. Tengéri alig
tartott
Dec 80.5, máj. 85 ötnyolcad, jul. 87.5. Rozs alig
tartótt. Dec, 74.73. máj. 80.75, Jul. 82 ötnyolcad.

öt nagyszabású bérleti est:

ítégtf i i ő g Q z e n e i e s e n t é n i j :
Chopin-est Károlyi Gyulával, a világhírű magyar Chopin-játékossal, Beethoven-est Fiseher
Anniéval, Klasszikus zenekari est (vezényel Friesay Ferenc, közreműködik Lengyel Gabriella,,
Kedvelt áriák és dalok, énekli Pat&ky Kálmán, a
nagy magyar tenorista.
Á nagyszabású hangversenysorozatét égy rendkívüli

ÍROD'LM

ESI

nyitja meg: öt magyar halhatatlan (Ady, Babits,
Kosztolányi, Juhász Gyula, József Attila). KöZrfe-

Készítsen

Dövenohust
N&yszfcnáfyea ebéi adag csak —iá fiU ári
Kapható minden íüszarOzietben receptkőoyWe)
együtt. — AranjdiDlomávai kitűntetett magyar
találmány,
~
85*,
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KOZMETIKA
Rendixeret szépségápolás
l
'A nők életében a szépségnek és a szépségápolásnak kétségtelenül nagy jelentősége van. A
hgtöbb nő tisztában van azzal, hogy a kozmetikára szüksége van, mégis sokan snlyos hibát köMitne kel, amikor azt hiszik, hogy csak olyankor
kell szépíteni, -kikésziteni* magukat, amikor szórakozni mennek vagy vendéget várnak. A kozme.
I.ka legszebb eredményei is elveszítik jelentőségüket abban a pillanatban, amint nem alkalmazkodnak egy megállapított rendszerhez.
Az arcot rendszeresen kell ápolni, mert különben nem érhető el a kozmetikától várt hatás
olyan alkalmakkor, amikor a nő >szép akar lenni*. Az arcbőr élő szövet, amely lélekzik és táplálkozik és ha nem táplálják, nem tisztítják rendszeresen, jóvátehetetlenül tönkre megy. Az arcúpolást az öltözködéshez hasonlíthatjuk: aki elegáns akar lenni, annak mindig jól kell öltözködmie. Az a nő, akinél az arc kozmetikája csak anyf y i . hogy hirtelen egy csomó rúzst, festéket ken
arcára, nagyon helytelen uton jár. Az ilyen
1-ozmetlka csak árt az arcbőrnek Az arcbőr fiderögét meg lcliet őrizni, ha valaki annak rendszeres ápolását mái' ifjú korában elkezdi.
(Folytatjuk.)
R. O.-né.
ROítMimKAT ÜZENETEK:
Vidéki előfizető neje: Éjjelenként zsíros, bőrtápláló krémmel kenje be. Előzőleg arcvizzel
(arcbőrének megfelelő) tisztítsa meg arcbőrét
Bánatos anya: Forduljon mielőbb szakoivos1 oz. Házilag ezt nem lehet rendbeboznL Gyógyíttató.
K. Irénke: Mivel zsíros arcbőre van, ne használjon kenőcsöt hanem krémpótlót.

Hormonos és

vitaminos

arcvizek, krémek olajok, púderek. Szeplő el
leni fényvédő szerek.

ftelter

Oüzkárné

kozmetikai
intéiete
Szeged. Dugonirs-t«r ! ! , L em Telefon Í6 02
Arcápolás Szépséghibák szemölcsök, szőrszá
lak végleges eltávolítása.
Fénykezeiés.
i anttvánvoh kiképzése
Olcsó hérletren<1«zer
Szeged sz. kir. vároa adóhivatalától.
71233—911. vadh.
Tárgy: Az együttes kezelésbe vont
hadfelszerelési adó
befizetése. •

A szegedi in. kir. pénzügyigazgatóság 6684 —
i9li- II. számú rendelete alapján közhírré teszi
i városi adóhivatal, bogy a már esedékessé vált
és együttes kezelésbe vout hadfelszerelési adótartozásokat a ucgyedévi részletekben fizető adózók f. évi november hó 15-ig kamatmentesen fizethetik. Ezeknek a batáridőknek
elmulasztása
setén a késedelmi kamalot f. év október hó 1-töi
ícl kell számitanl,
A hadfelszerelési adó összegéről az adózók a
i iyosi adóhivatal illetékes kerületénél szerezhetünk tudomást Az Bdózók inaguk is megállapíthatják a hadfelszerelési adó összegét az 1911
évi adóívükből.
A hadfelszerelési adó alapját Icénerf ngvanls
az 194J évre kivetett földadó, házadó. általános
kereseti adó alkalmazottak kereseti adója, tárulali és tantiemadó, társulati vagyonadó, jövedelem és vagvonadó külön jövedelemadó, alkalmazottak és tantiemélvezők különadója, rendkiiH» pótlékok, kincstári pótlék, beruházási pótlék, a nvilvános betegápolási és gyermekgondozási pótndó. a rokkantellátási adó. a nép- és családvédelmi pótadó. az ideiglenesen mentes házdó, ált. ker adó, társulati és tant. adó és erek
állami pótlékai
A hadfelszerelés! adó 10 százaléka a fentebb
felsorolt adók közül az. 1941. évi adóívbe beirt
idók és pótadók egviittes összegének.
A tiern az együttes kezelésbe vont adókkal
együtt fizetendő hadfelszerelési adók lerovására
vonatkozólag a szegedi tn. kir pénzűgvigazgató• Ag 1941. éri szeptember hó 30-án kibocsáitolt
1.684—1911. II. számú hirdetménye nvujt tájékoztatót.
Szeged, 1941 október hó 5Városi Adóhivatal.

SzVSE-Szolnok a Vasutas stadionban
Előjátékok: S i E A C - h T V E , SzYSE I I . - U T C
Ha tartalékosan is, de felkészülten várja a
SzVSE az NB L osztály egyik legjobb formában
levő együttesét, a Szolnoki MÁV-ot, amellyel a
Vasutas-stadionban méri össze erejét. A papir.
forma szerint, nem lenne nehéz megjósolni a mérkőzés eredményét, mi mégsem folyamodunk ehhez, mert azzal is tisztában vagyunk, hogy a
mai I. osztályban nincsen előre elintézett meccs.
Olyan nagy különbség nincsen a csapatok között,
hogy biztosra tehessen venni egy találkozó eredményét. Éppen ezért bizni lehet és bizni is kell
abban, hogy a SzVSE tisztességes eredményt ér
ol a ungy favorittal szemben. De jó lenne legalább az egyik pont Ez bizonyára önbizalmat
adna az együttesnek a további küzdelemre.
A szolnoki csapat szombaton este megérkezett
Szegedre és vasárnap valószínűleg ebben az öszszetetelben áll ki a délütán fél órakor kezdődő
mérkőzésre:
Horváth—Sárkány Ilf., Kispéter (Obholczér)—
Selmeczy, Szűcs, Fazekas—Szánthó, Kolláth, Laborcz. Nagy Korom.
A hátvéd Csabai sérülése miatt maradt ki a
csapatból és hasonló okok miatt kétséges Kispéter szereplése is.
A SzVSÉ-bcn az a csapat játszik, amelyet a
szakosztály összeállított:
Papp—Domonkos, Varga—Kalocsay, Baloghy,
Sebők III—Sulyok. Borbély I., Korányi II., Tihanyi TI., Kecskés. Játékvezető: Kékesi.
Az NB I. osztályú mérkőzés előtt, délután báromnegyed 2 órakor a
SzEAC—HTVE NB III. osztályú
találkozót bonyolítják le. Erre a mérkőzésre tartalékosan áll ki az egyetemi csapat. Bár összeállították az együttest, az utolsó pillanatban változások történhetnek az összetétel körül:
V. Berényi—Antal, dr. Tóth I I I Lakat, Marót!, Molnár I—Vicsay, Sebestyén, Hertelendy,
Kovács I I , Dósa Játékvezet: Gombkötő.
Maróli és Hertelendy hosszú idő után játszik
ismét az együttesben.
A két NB-mérkörést a délben, 12 órakor kezdődő szegedi rangadó, a
SzVSE II.—UTC játék
vezeti be. A játék nyilt küzdelmet igér; bármelyik
csapat győzhet, dc inkább a Vasutasnak áll a
meccs.
—oOo—

Sxeqed—SBTC

Salgótarjánban

A Szeged szombaton délután érkezett meg
Salgótarjánba. Budapesten csatlakozott az együtteshez Toldi és Kis, Baróti érkezését vasárnap
várják Salgótarjánban. Az SBTC az utóbbi időben olyan jó eredményeket ért cl, hogy korántsem szabad biztosra menni a Szegednek és nem
is' megy biztosra a piros-fehér csapat. Valahogyan ugy néz ki pillanatnyilag a helyzet hogy az
egyik, pontnak is örülnének Szegeden. A papírforma természetesen mást jósol és miért ne legyen
ezúttal a papírformának igaza... Jó lenne az a
salgótarjáni két pont... A csapatot közvetlenül
a mérkőzés előtt állítja össze a vezetőség, a jelek szerint úgy, ahogyan a Délmagyarország közölte.
Az NB I. osztálv többi mérkőzése: Ferencváros
-Tljvjdék. Elektromos—DMAVAG. NAC—WM
Ujóéit—Kolozsvár, Kispest- BMA VAG. Lampart
—Gamma.
—oOo~*

M6r*vdrof-~Pos<is a Cseret>es<*oron,
SzPK l l . - K M f l V a Temesvári-Kőrúton
és a szegedi aiosziátv többi vasárnapi
mérkőzése
A szegedi alosztály vasárnapi teljes fordulója
keretében, Szegeden három L osztályú meccset
rendeznek meg. A három mérkőzés közül —miut
másik cikkben jelezzük — a SzVSE II.—UTC
rangadó a SzVSE—Szolnok találkozó előtt kerül
eldöntésre. A másik két mérkőzés közül a Móraváros—Postás meccs a Cserepes-soron, a SzAK
II KMAV játék a Tcinesvári-köruton kerül eldöntésre délután fél 4, illetve fél 2 órakor. A
többi mérkőzés: ! osztály: Makó: MAK—SzFIE
(MAK-pálya, délután fél 4 órakor), Szabadka:

Bácska II—HMTE, Magyarkanizsa': Magyarkanizsa—SzTC, Szentes: SzMAV—KTE. — IL osztály:
Szeged: Móraváros II.—HTVE II. (Cserepes-sor,
délután fél 2 órakor), Postás II—HMTE II. Vasutas-salakpálya, délelőtt fel 12 órakor), UTC IL
- S z F I E IL (UTC-pálya, délelőtt 10 órakor;,
SzEAC II—Rákóczi (Vasutas-salakpálya, délelőtt
10 órakor), Hódmezővásárhely: Toldi—SzTK II.
(RTVE'-pálya, délután 4 órakor), Kokron—SzAK
TII. (HMTE-páíya, délután 2 órakor), Kistelek:
KiTE—SzATE (KiTE-pálya, délután fél 4 órakor),
Kiskundorozsma: DEC—HASE (DFC-pálya, délután fél 4 órakor), Makó: MAK II.—Martonos
(MAK-pálya, délután fél 2 órakor), Kiskunfélegyháza: Reménység—KMAV II. (KTK-pálya, délután 4 órakor), Mindszent: MLE—MVSE II„ Szentes: SzMAV II—KLE, Csongrád: C*LE-KTK —
Ifjúsági bajnokság: Szeged: SzATE—KFC (Szabadság-tér, délután fél 4 órakor), Móraváros-—
SzTK (Cserepes-sor, délelőtt fél 13 órakor), Makó: MVSE—UTC (MVSE-pálya, délután fél 4 érakor), Szentes: SzMAV—KTE.
—oOo—
X Az SzTK Kecskeméten, az MVSE Báeatopolyán. Az SzTK vasárnap Kecskeméten játszit:
NB IIL osztályú bajnoki mérkőzést a KAC ellen. A kék-fehérek uj emberrel állnak ki a küzdelemre, a felsőipariskolás Naggyal, aki balösszekötőt fog játszani. Remélni lehet, sikeres lesz *
szegediek kecskeméti utja. Ez a kék-fehér esapaf
játszik: Vámos—Komlódy,
Komáromi—Fixmer,
Pakó, Tormav—Kakuszi. Kókay II., Hon ti. Nagy,
Kiss. — A Makói VSE vasárnap Bácstopolyán
vendégszerepel. A mérkőzésnek a makói csapat
a favoritja, meglepetés nincs kizárva.
X Levente-eéllövőverseny. A leventeparaneonok sáü "belvárosi körzete vasárnap renderi meg
céllövőbajnokságát a Pálfy-lőtőren. A küzdelemben nyolc ifjúsági csapat vesz részt mintegy 7*1
versenyzővel. A verseny reggel kezdődik és a dijak kiosztására körülbelül háromnegyed 2 é r i
tájban kerül sor.
X Szegedi sportolók vasárnapja idegenbeli,
A szegedi sportolók közül az atléták vasárnap
Gvulán szerepelnek a kerületi szenior és ifjúsági
bajnoki versenyen. A SzVSE birkózói és súly
emelői Kolozsvárott állnak ki küzdelemre St
KMSC. illetve a B. Vasutas ellen. A piros-kéK
kerékpárosok az országos vasutasbajnokságokon
állnak roithoz.
Szeged sz:, kir. város polgármesterét^,
55.138-1941. I. ügyoszt

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy a magyar királyi tota
tnány 2760—1941. M. E. sz rendelete szerint magánfogyasztás céljaira csak saját hizlalása sertést szabad levágni.
Magánfogyasztásra sertést csak hatósági estgpdélv alapján szabad levágni. Az engedélyt a város belterületén a közellátási hivatal, a külterületen pedig a hatósági búsvizsgáló orvosok és 4
városi állatorvosok adják.
A zsirellátás biztosítása érdekében a közellátási konnánvbiztos ur hozzájárulásával a város
helferiitetén (körtöltésen belül) a háznál való
sertésvágást a további rendelkezésig eltiltom. A
város belterületén lakó hizlalók magánfogyasztás
céljaira szolgáló sertéseiket csak a közvágóhídon
vághatják le. Ez a korlátozás csak a sertés levágására vonatkozik, a közvágóhídon levágod
sertést a háznál is fel lehet dolgozni
Szeged, 1941. évi okt 2-án.
Dr. Pálfy József po1g5rme«*er.

Dalion kabátok
őszi ruhák
száraz

vegytisztítása

SIECSŐBY-Ttél
Teketesas utca 20. sz.

INGATLANFORGALOM

Piros szegedi lakosnak Ballagitó dülőbeli 216
n. öl kertjét. 3.89 K kat tjövedelemmel, 911.30
P-ért
özv. Bicsok Józsefné szegedi lakos eladta
Aradi Ferenc szegedi lakosnak Szénáskert dülőbeli 892 n. 61 szántóját 18.05 K kat. tjövedelemmel. 2676 P-ért

Szeged város területén 1941 szeptember 27-től
október 4-ig a következő ingatlanok cseréltek
APRÓHIRDETÉS
gazdát:
Varga B. Józselné szegedi lakos eladta özv.
Lippai Mihályné és társa szegedi lakosoknak
Bejárónő a
délelőtti
Teréz-utca 42. sz. házát, 214 n. öl kerttel, 1.68 K
órákra felvétetik. Fokát tjövedelemmel 15.600 P-ért.
dor ntca 4. I. 2.
Papdi Ferenc szegedi lakos eladta Hájbei JóTLOrtrCL
zsefné sziegedi lakosnak Velez dülőbeli 1504 n.
Megbízható
mindenes
öl szántóját. 2.72 K kat. tjövedelemmel, 1200
Bútorozott szobát ke- leányt keresek azonnaP-ért
res idősebb ur 15-ére, li belépésre. Maros u.
mosdó- 34 emelet balra.
Sebők AntaJné szegedi lakos eladta ifj. ör- kűlönbejárat,
földszint
dögh Jánosné szegedi lakosnak Tari dülőbeli 494 használattal,
Bejárónő a
délelőtti
a. öl szöllőjét, 7.41 K kat tjövedelemmel, 750 vagy első emeleten. —
órákra felvétetik. —
Cimeket
Modern
képP-ért.
szalon. Kigvó u. 1. sz. Klein. Báró Jósika
Kk. Papdi Piroska szegedi lakos eladta Haj29. I. em. 4.
!in János és neje szegedi lakosoknak NagyszékLépcsőházi bejáratú bu
sós dülőbeli 443 n. öl szöllőjét, 2.35 K kat. tjö- torozott vagy üres szo- Jó bizonvitványu bejáórákra
bát keresek. Vidra n. rónő reggeli
vedelemmel, 620 P-ért
3. fogtechnikai labora- felvétetik. Jelentkezés
Rózsi Józsefné szegedi lakos eladta Hajhel
11—12-ig Feketesas u.
tórium.
Józsefné szegedi lakosnak Velez dülőbeli 1504
15, I. em. 1.
n. 61 szántóját. 2.75 K kat. tjövedelemmel, 1200 Külőnbejáratu üres szoP-ért.
ba fürdőszobával bel- Bejáró főzönöt d. e. 11Szeles Ferenc és társai szegedi lakosok elad- városban azonnal kiadó től d u. 4-ig tartó elták Tápai Mihály és neje szegedi lakosoknak öt- Bocskai ntca la. szám. foglaltságra felvesz dr.
Kiss. Kazinczy u. 6. I. 4
halom dülőbeli 894 n. öí szántójukat 15.09 K kat.
^
—
w
Bútorozott
külőnbejáratjövedelemmel, 2771.40 P-ért.
Gvermek szerető főzőtu kisebb szoba kiadó.
Lippai Imréné szegedi lakos eladta Csányi
mindenest jó bizonvitHétvezér n. 27.
Pál szegedi lakosnak Fürgehalom dülőbeli 1462
vánnval felveszek Horn. öl szántóját, 19.19 K kat. tjövedelemmel. 2924 Külőnbejáratu bútoro- váth. Hullám u. 8, S zott utcai szoba 1 v 2 5-ig.
P-ért
ur részére fürdőszobaSebők Józsefné szegedi lakos eladta Ábrahám
használattal kiadó
— Rendes bejárónőt kereImre és neje szegedi lakosoknak ótott dülőbeli
sek azonnali belépésre
Lőw Lipót u. 2. I 2
$39 n. öl rétjét. 2.— K kat tjövedelemmel, 200
Kossuth Lajos sugárut
P-ért.
Egyszerű bútorozott ud 8 ITT em. 7.
vari szoba kiadó. Béke
Kiss Istvánné szegedi lakos eladta Bálint JáEgészséges tiszta
u. 8 sz.
nos szegedi lakosnak Kunhalomdülőbeli 280 n. 61
BEJÁRÓNŐ
szántóját. 1.23 K kat. tjövedelemmel, 560 P-ért.
Külőnbejáratu
bútoroÁbrahám István szegedi lakos eladta Börcsök
zott szoba 1—2 személy azonnalra
felvétetik
Ferencné szegedi lakosnak Lengyel dülőbeli 700 nek kiadó konvhahasz- Szent Tgnác n. 6. TT. e.
n. öl szántóját, —61 K kat tjövedelemmel 800 nálattn] Gém n-. 5.
(Gyön gv-aO
*>39
P-ért
Sánta Vince és neje szegedi lakosok eladták
Börcsök András és neje szegedi lakosoknak Ráüz lel hely iít>Q
caok dülőbeli 1031 n. 61 rét és szántójukat. 6.40
Gyakorlott gyors- és
K kt. tjövedelemmel. 1340.30 P-ért
Bútorozott
komplett gépirónőt kérés az —
Szécsi Miklós szegedi lakos eladta Pipicz Jó- garson lakást keresek. Egvetemi
Növénytani
zsef és neje szegedi lakosnak Kunhalomdülőbeli
Főbérletit vagy albér- intézet.
200 n. öl szántóját —88 K kat (jövedelemmel letit: Nincs lakáshiány
Volt tisztviselő és gyériplivére.
340 P-ért
vezető
pénztárnoki,
ördög Tamás szegedi lakos eladta Vass Mi- Elcserélném 1
szoba, tisztviselői vagy hahály és neje szegedi lakosoknak Matyderék dülő- konvhás lakásom
1 sonló állást keres: ősbeli 564 n. öl szántóját, 9.52 K kat. tjövedelem- szohás. esetleg két kls- keresztény 46 teli férc
mel. 1500 P-ért.
sebb szobás
lakásért
Rótó Mária szegedi lakos eladta Knrnsa Rn- Bókuson. Ért. d. e. 11— Intelligens fiatal iroZákány utca distanő bármiiven irotal szegedi lakosnak Tarján
dülőbeli 321 n. 61 12 közt.
dai vagy üzleti állást
szántó és szöllőjét 5.89 K kat. tjövedelemmel, 25 sz Mészáros.
elvállal szerény fizeté1-800 P-ért
Házaspárnak
takarítá- sért: Szorgalmas t jelÁbrahám Lajos szeged! lakos eladta Magyar! sért lakást adok. Cim: igére
Illés szegedi lakosnak Bodomhalom dülőbeli 776 Kossuth Lajos sugárut
Alsó gimnazista korren. öl szántóját, 13.10 K kat. tjövedelemmel 1400
43. Házfelügyelő.
petálását vállalja egyeP-ért.
összkom- temista. Havas. DugoÁbrahám Lajos szeged! lakos eladta Magyar Kettőszobás
parkettás, für- nics tér 11. f. em. 4.
István és neje szegedi lakosoknak Ladányi dülő- fortos
dős zóbiás
lakás no1
beli 600 n. öí szántóját, 2.63 K kat tjövedelemmel, vember l-ére kiadó —
i
'tél
"
800 P-ért
Fodor utca 38. Házfelss /kw* kártái ká/ís
Fehér János és neje szegedi lakosok eladták ügyelőnél.
forgatom ügynöksége
Papdi József és neje szegedi lakosoknak LadáBútorszállítás
nyi dülőbeli 1 hold 16 n. öl szántő és szöllőjüket. Egv szoba, konyha, előhelyben vidéke*
szobás vaffv csukott fo19.28 K kat. tjövedelemmel, 2424 P-ért
lyosós, világos, tiszta,
Mathiász FSterné szegedi lakos eladta Nagy- száraz lakást keres —
gftpt a e t l k l • ! 1®
iván Pál és neje szegedi lakosoknak. Vafda-u.
Fsvarfelvételi WOd®
magányos
nyugdíjas
JK. sz. bőzát. 185 n. 51 kerttel, 2.45 K kat. tjöve- úrinő belvárosban vagv
HHciii siet a .
delemmel. 8350 P-ért.
közelében,
lehetőleg
földszinten okt. 15 vaffv Szobaleány jó bizonyítSzabó András és neje szegedi lakosok eladták
nov. T-re. Jelige- Rend- vánnyal kerestetik. —
Rranner Jánosné szegedi lakosnak Halász-u. 17.
és Kereszt-u. 12. sz. házakat. 164 n. öl kerttél, szerető a kiadóba.
Kazinczy utca 6L szám,
347 K kat tjövedelemmel. 8200 P-ért.
földszint bal, első ajtó.
Szép üres szoba
parCsikós Anna és társai szegedi lakosok eladták
SPANYOL. NÉMET,
Fazekas András szegedi lakosnak Pille-u 4 sz. kettás, Széchenyi téren
azonnal kiadó egv vngv
FRANCIA
(lázukat 251 n. öl kerttel, 2.58 K kat. tjövedelemkét tisztviselőnek. ÉrNYELVTANIT
AS
mel 10.500 P-ért.
deklődni
Feketesas u. Cim: Rutkainál. fotoPapp Vince és neje szegedi lakosok eladták
10. 2 ajtó.
szaküzlet. Kárász utca
Jakus Imre szegedi lakosnak Lengve] dülőbeli
német ovoda
13 sz.
600 n. öl szöllőjüket. 9 K kat. tjövedelemmel 4100
P-ért.
Stoppoltasse ruháit a
Bózs'ó Antalné szegedi lakos eladta Szécsi Ró•Budapesti* kézmflszöna szegedi lakosnak Madarászfó dülőbeli 787 n.
vfinél
Eredeti
gyári
öl szöllőjét. 11 81 K kat. tjövedelemmel. 800 P-érl.
beszövések Üzlet- HáBejáró
főző
mindenest
Marcsinkó Józsefné szegedi lakos eladta Anffi sörkert lel szemben.
tslffv Gvőrgv szegedi lakosnak. Párisi-körut 3. felveszek. Földes, Újszeged, Pozsonyi ntca
IGAZOLVÁNYKÉPEK
sz házit. 186 n. 61 udvarral. 22.000 P-ért
6 szám.
sürgős esetben 10 pere
Tokodi Péter és neje szegedi lakosok eladták
készít K<*ó fotó
Török Mihálv és neje szegedi lakosoknak Bakté Fíata Ibejáróoő a dél- alatt
Mikszáth Kálmán u U.
dülőbeli 535 n ól kertjüket. 903 K kat tjövede- előtti órákra felvétetik í drb gyorsfénykép 1
ii-romel. 2500 P-ért
Fodor utca 16, em. ajtó pengő,
elvételek eate
Kothenc Anna szegedi lakos eladta Bariczky 4 sz.
készülnek.
is kés:

öüJü&uyxatí
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Dugasz
FEST. TISZTIT! Ipartelep Tápéi u. 7. Üzlet:
Károlvi u. 3. Gallértisztitás. Telefon 33-40.
200

11

Mosást és tarhonyaarinálást vállalok. CTM:
Bethlen utca 33 sz.
Egy jóravaló kisleány
vagy idősebb asszony
kerestetik. Bethlen utca 27.

Lakás tertStlenitö Vállalat

Mosni takarítani meek. Tóth Sándorné,
gyik utca 25.

irodáit Szagod, Somogyi U.K).
Tol. 31- 77.

Egv komoly, ügyes kiszolgáló leány fölvétetik. Jégkunyhó
cukrászdába

C l MN

Uj keletű iparigazolványbs kereskedelmi ügynökség agilis munkatársat keres: Délvidéki
jeligére a kiadóba.
Ügves 14—15 éves
KÉZILÁNYOKAT
FELVESZ
Somogyi
Pál könyvnyomdája, Kelemen utca 2 sz.
828
Jó házból való leányt
tanulónak
fizetéssel
felvesz Steiner
fűző,
ernvő. kertvü készitő.
Kölrsev utca 12.
Keresek a fűszer-, csemege-, vagy cukorkaszakmából őskereszlénv
fiatal segédet. Csakis
meghízható, minden információt kibíró fiatalemberek ajánlatát —
Szorgalom jeligére a
kiadóhivatalba
kérem.
Kefegyári szak- vagy
begyakorolt
MUNKÁSOK JNöKl
2 poroló. 2 behnzó, 1
keverő, ki eupfolni is
tud. felvétetnek. Ajánlkozás: Vidékre jeligére
a kiadóba.
32

Kezdő varró és tanulólányt fizetéssel felveszek. Cser Erzsi. Petőfi S. sugárut 46 sz.
Asztalos segédek vegyes munkára állandó
alkalmazásra felvétetnek Jelentkezés 8-11i g Madách u. 16 sz.
Zongoraművésznő, okitanár. tanit kezdettől o
legmagasabb fokig. Ma
ros utca 15.
Tanulóleányt női szabósághoz
felveszek,
Tóth Tmre női szabó.
Fodor u. 8 sz.
Fiatal kislánv gvermek
mellé felvétetik
Hajós u. 24 Deák.
Keresek ót éves fiamhoz intelligens, németül jól beszélő nőt délutánra. Seiler.
Báró
Jósika u 34.

üz'e'szerziei
fht és intalékkal felvesz biztositó intézof.
Takaréktár n. 2. Jelentkezés f. hó 7-én 9 órától. okmányokkal.

Tanulót felvesz Székelv fénvképész. Széche
nvi tér 2.
Jó megjelenésű kiszolgáló kisasszony felvétetik Manheim Drogériába JWentkezés fél
1—1-ig Kárész u. 2.

Két kifutót felvesz —
Ruházati
Szövetkezet,
Kossuth Lajos snsárnf
9 sz.

Ügyes hölgvfodrásznőt
felvesz Keller fodrász.
Kölcsey n. 5.

Egv 16—18 éves fiút ki
fntónak felvesz Kriee
Rndolf. KtanrM tár 5.

218

Üzemi munkást felvesz
Tejüzem. Aradi u.
Fényképész se.géd elhelyezkedne. Szíves —•
megkeresést: 15-ére jeligére
kiadóhivatalba
kér.
Egv jóravaló fiu tanulónak felvétetik. Deim
cukrászdába.
őskeresztény
iparigazolvánvos kereskedelmi
ügynökség
mesrbizást
keres: Kelet és dél jeligére a kiadóba.
TANULÓ
FIZETÉSSEL
felvétetik. Kiss Tmre
mübutor asztalosnál —
Vásárhelyi sugárut 25
221
Magános

nő

díjtalan

HELYET K A P
csekély házimunkáért,
öthalom n. 18, Ungárué.
238
Német anyanyelvét tanítja gyors haladással
kiváló pedagógus. Maros utca 15.
Jntalékiigvnök. ki Szegeden és környékén íüsnerkereskedőket látogat és jól be van vezetve. kurrens mellékcikket kaphat Ajánl
Koruens wellékdkk "
igére a lúadófea "
tik.

Lugas utca 13 házszám
alatt fél
telek szöttö
és gyümölcsössel eladó
Tarián u 9. számú háztelek. villamos mellrét,
elköltözés miatt, továbbá 732 öl gyümölcsös
kicsinv énülettel eladó,
Somogvitelep 24. utc»«
921 szám
....

Alkalmi afcio

házvétetek !

Belvárosban adómentes
2x3 szobás, fürdőszobás. parkettás, modern
szép. ui ház 50.100 P,
Adómentes
emeletes
bérház modern lakásokkal 7500 p bruttó
jöv éra 95000 P 1x3
és 1x2 szobás, fürdőszobás parkettás, szép
ház 45 ezer pengőért.
Adómentes
három
szobás, fürdőszobás uj
ház 12.000 Adóm. 1x2
és 2x1 szóbá«
uj ház
9500 P 2 szobás uj ház
6500 P Meev LAEAR
irodától. Attila u. 5.
Halász utca 17 számú
ház elutazás miatt sürgősen eladó. Bútordarabok. háló szoba, —
konyha és egyéb dolgok ugyanott eladók.
Kis magánház dohánygyárnál aladó. bővebbet Vajda u. 6. Papucsainál.

D E L M A G Y "A B O R S Z A G
Vasárnap. 194L OKTÓBER 5.

El? d ó o l c s ó I t á z a l f , b á z l e l heh,
g y ü m ö l c s ö s es
szunio lanyashlriohoh!

SZÖHÓ,

Újszegeden háztelek, köves utcán 5000 P. —
Háztelek hídnál 8000 P. — Adómentes
ház
2x1 szobás lakással, nagy kerttel 4500 P. —
Adómentes ház 2 szobás lakás, kert vámháznál 6000 P - Villa 5 szobás, kerttel, fa' orj 16.000 P. — Villa 3 szobás, fürdő zobás, nagy kerttel, strandnál 15.000 P. — Adómentes családi ház, 8 szobás,
fürdőszobás,
2x1 szobás kertes, hidnál 26000 P. — Adómentes családi
ház, 4 szobás, komforttal,
kerttel, kőrútnál 35.000 P. — Szegedi oldalon
háztelek 200 n. öl. Kálváriánál 4000 P. — 250 n.
öl közműves 6500 P. — 76 n- öl Boldogasszi ny •
Migárútnál 6200 P . — Adómentes családi ház
2 szobás nagv kerttel. Csongrádi-sugáruton
8000 P. — Adómentes ház 2 szohás, kertes
Petőfi-sugárutná! 12.000 P. — Adómentes ház
3 szobás, fürdőszobás, kertes,
Kálváriánál
16.500 P. — Emeletes 2x2, 3x1 szobás lakásra) kőrúton belől aszfaltos utcán 25 000 P, —
Emeletes szép ház 2 és 8 szobás lakásokkal
louton. kerttel 3S.OOO P.
Adómentes hó*
2x2 szobás, fürdőszobás kertes köves atcán
33.000 P. — Szép, emeletes ház 7 lakással Rókuson 24.000 P. — Emeletes bérház, pincés 7
'aká*«al, kerttel Kossuth Lajos-sugáruton 40
rrer P. — Emeletes, üzletei sarekbérház. pincés. kőrúton belől, fő uton 45.000 P. — Emeletes, részben adómentes bérház, üzletes, fürdőszobás lakásokkal, fő uton 65.000 P. — Két' meleles bérház. 10 lakással, közműves 85.000
P. — Nagv belvárosi bérház, üzlelekkel, komfortos lakásokkal 150.000 P. — 4 holdas szólkü, gyümölcsös tanvával. Királvhalotn 7000
4\ _ '600 rt. öl szántó Tariánban S200 P. ~
12 hold bánáti szánló tanvával 18.500 P — 56
.iold bánáti szánló tanvával 65.000 P. 120 hold
ríántó lakóházzal. finzd. épüleltek. árlézi kuli t ! 120.00 P
Alkalmi vételek

Méxevné
P. M. ingatlan irodánál. Ilorlby Miklós n. 2.
flvultnmalotánálV
Aliz és féltelek eladó,
ii. ott nagyobb leányt
könnyű munkára fel részek. Római körút 28,
t. ern
Családi ház nagy kerttel eladó. Párisi körút
'ifi, sz.
licrbcadnám
zongorámat. Érdeklődni vásárhclví sngárut 5 5—7-ig.
Kitűnő állauotbau levő
V n-ebb, nagvobb kályhák és tűzhelyek
el• dók.
Megtekinthetők:
Irechner tér 6. sz.
Eladó egv teljes asztalos 6zerszám és
egy
tábori tüzbelv Érdeklődni gn'-KPV || 7

wm-vaa

Alig használt Alfa tejszeparátor vizsgáló készülék mérőkanna eladó. Forgó, Csongrád,
Andrássv u 11

I

se: Cim a kiadóitan

Motorkerékpár,
SaruIca gyártmánya,
500
r.tn'-es, kifogástalan állapotban, betegség miatt eladó. Megtekintholő mindennap délután
a—3 óra között. Ujsze,ged. Középfasor 309. sz.
•alatt.

Szeged, P e t ő f i s.

DROGÉRIA

Mikszáth K. n. 5.
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Rendkívül magas árban

Déváit

jpecseril
aranyat, zálogjegyet,
•drágakövet

Mii I? affér V®
müórás és ékszerész,
Széchenyi téy 0.
319
KÖNYVET
könyvtárat kottát magas áron vásárol
SZŰKÍTS
könyvesbolt,
Szeged,
Kölcsey u. 1.
222
Egy teljesen uj, erő*
strapa kerékpár olcsón
eladó. Holló u. 9a.
Eladó egy antik szekrény, sarok szekrény,
összecsukható
vaságy,
tábori ágy, rézdlszitésü
sétábot állvány, üzleti
állványba való fiókök.
Érdeklődés crnyőüzlet,
Kölcsey utca 12.

Bdrkab^o*
készítése mérték után,
bőrkabátok festése, javítása vízhatlan bőrpuhító festékkel
készül.
CSORDÁS
bőrruhakészitő mester.
Sajka utca 14.
313
Finom női télikabát középalakra, 38-as antilop cipő szívességből
eladó. Berlini körút 3,
háafelflgvelő.

Keveset használt néprádió eladó. Somogyiul 11 sz. I I em. 10 sjló

•Szőnyeget vennék
jó
állapotban 2x3 méter,
vagv 3x I méteres méROZSA N Á N D O R aszretben. Singer László,
talosnál. Pacsirta u'ea Deák
F. u. 23.
8 szám.
$51
Perzsa bunda, rövid keBURGONYA •
s
és mindennemű' főzelé- reszthuros zongora
többiéle szőrme garnikek téli eltartásra válo- túra eladó. Püspök u;
gatva
legelőnvösebbCn 12, fdsz 7. — Zongora
BOFFMANNAL
bérbeadó.
Lőw Lipót utca 7
331' Jókarban levő Lampart fürdőkád eladó. —
liffv SINOER-féle bil
ösz u. 48.
llárd soknak örömet
a tulajdonosnak öröKeresek megvételre —
mön kívül lövedelme' modern, teljes hálószoielent
bát, keveset használtat
Garantált tiszta jeligére

és fCnve/ett háló állandó raktára

Í

boiingeni o l l ó a ,
b o r o t v á k , kéoob

nagy választékban kaphatók, azok köszörülését, javítását felelősség
8oo mellett vállalja
F r á t e r műköszörűs
Mlk«íáth Kálmán n. 6,

MODERN

rbcdlö csillár, igen jó
3llapotban levő sötétkék női
átmeneti kabát, 30-as gyermek tornacipő eladó. Somogyi
u. 23. I. 2. ajtó.

sugárul 13.

Olcsó Dérlet. Kedvező rész.cííizetős.
Vétel, csere.

Veszek jó állapotban
KRÉM
levő 23-ös fehér és 28a tökéletes arcápolás as bármily szinü hócititka. Fgv tégely —.70," pőt. U. o. eladó 25-ös
1.30, 1.70
. .
fekete. Nagy, Tábor u.
VÉNUSZ
5 sz.

KossuUj Lajos S.-Ut 84

adok Zárda utca 10 sz.
Széchenyi tér 2a. m
Menyasszonyi, dtszuia
gyár, estélyi és alkalmi ruhák kikölcsönzé-

zongora, pianinó, h a r m ó n i u m
kereskedése

TOLDI

w ü v t t t ^ t "

DURALIN
norfloii eld u d a *

Dr. Sebők Ferencné

Utazókosár zárható —
erős láda,
fürdőkőppeuy, porcellánok, kézimunkák eladók Szent
györgv utca la. I 1*
csak liétfőn és kedden
délután
BÉLYEGGYŰJTEMÉNY EKET
sorozatot, tömegbélyeget megvételre ke
resek. Farkas Károly, Szeged, Pál u
6. Telefon: 15-50
Jókarban levő vajsziuü cserépkályha és egy
takaréktűzhely
clado.
Középkikötősor 8 szám.
Antik páros; szekrény,
ágy, sublót, kanapé, szé
ket, egyes szekreny elkőltözcs miatt jutányosán eladó. Gycrtyárnos
u. 3. Jámbor asztalos.

Főiskolahallretó társat
keres, vidékit.
Bécsikörut 26. örhalmy.
40 éves fess úriasszony
független úriember ismeretségét keresi házasság céljából: Házasság 3 jeligére.

lársuinCk • ípangazolvánnyaf rendelkező kereszténnyel Pénz, üzlethelyiség és műhely
van. őskeresztény vagyok jeligérc.

Elcserélném jó állapotban lévő középnagyságú
gyermekbiciklimet
kisebbre. Lévai, Horthy Miklós utca 22.

Betársulnék üzletbe, _
vállalatba vagy gazdaságba 5—6000 pengővel és kevés elfoglaltsággal Részletes ajánlatokat: Jó jövedelem
jeligére a kiadóba.

Férjhez mepne önálló
keresettel egy, kis házzal szerény, házias leány iobb iparos, vagy
nyugdíjashoz: Kettőnek
könnyeb az élet jeligére.

Diák lánynak vagy fiúnak teljés ellátást adnánk. Cím kiadóban.

Özvegy úriasszony meg
ismerkedne
középkorú
úriemberrel: Házasság
jeligére.

HÁZASSÁGOKAT
szolid alapon sikerrel,
azonnali bemutatással
minden igényt kielégítően közvetít »Merkur»
iroda, Petőfi
sugárut
37á- kapu alatt!

EGY KI FOTÓ FIU
felvétetik Pósa Lukács
papirnagykereskedő
Mikszáth K. u. 5. 240
Jól és önállóan főző
MINDENES
SZAKÁCSNŐT
keresek október 15-re.
Jelentkezni
hétfőtől
kezdve Deák Ferenö u
2, L cm. 6. ajtó.
241

Nőtlen állami tisztviselő tisztességes ismeretségét keresi házasNői varrógép, centrál- ság céljából független
bobinos, Singer és Ci- leány vagy asszonynak
linder tüzö, stoppoló »35 évig* jeligére.
cipészgép. keveset hasz
nált eladó. Kecskeméti- a s b c h m b b m b h i
utcája
Szeged ez. kir. város poIgármcsterétóL
Disznóbőr kézikoffer el 53.314—1941. IL szám.
adó. Munkaközpont, —
Mérey utca 4.

Nagyméretű valódi
NUTRIÁBUNDA
jutányosán eladó. ..Bálint szűcsnél, Somogvi
utca 32.
234
FAJTISZTA
ANGÓRA
nyulak átköltözés miatt sürgősen eladók. 23
drb. 200 P-ért. Kiskunfélegyháza, Mikes u.
8 szátn.
233
Használt férficipők. —
bocskai télikabát középalakra. női rnhák,
énekes kanári
eladó.
Wimmer Fülöp u. 02.
Faj feiős kecske
fél
éves fiával eladó.. Újszeged. Csalogány u. 8.
Jó állapotban levő női
kerékpár eladó. Füredi
u. 7.
Veszek használt
BÚTOROKAT
fehérneműket
disztár.
gvakat a legmagasabb
napi árban
özv. Balogh Dezsőné antiquáriuin. Mérei u. 6b.
236
ízletes házi koszt kapható Wimmer
Fülöp
utca 15 szám.
Tölgyfa
motorcsónak
150 pengő, eladó, használt cipő. hócipő, vas
és selyem Tokaji, Bánójukért sor t.

Vajszínű
gyermekágy Szcp, hosszú menvaszkoszoeladó. Vasárnap d. u. szonvi f á t v o l t
kivételével
bármikor | rút keresek kölcsön. —
megtekinthető. Horthy Mirtusz jeligére.
Miklós u. 22. I. 5.
Zongorát vagy pianiJ
.Valódi
orosz
spicc nót veszek. Ajánlatokat
Késznénz
jeligére
a kikölyökkutya, patkányfogó eladó. Tisza La- adóba kérek.
jos körút 68.
Kifutóleány női varroEgy jókarban levő ka- dába felvétetik Aradirikahajös varrógép el- utca 5, II. 10.
adó. Somogyi telep II.
51 sz. '
Egy nagy zongora jutányosán eladó Bajzautca 8. L L sz.

SZÖLLÖSKERTEBC
királynői megvigadnak
és párjukat lelik, mire
a bor kiforr! Méltóságos Asszony lelkes segítségével 'Bp. Fő|>ostafiók 301 Válaszboríték. Csak címre felel!

KíuéimiíK

Csendes társat
keresek 6—7 ezerrel uj üzlet nyitáshoz iparengeNutria bunda eladó. — dély van: J.ó üzlet jel.
Somogvi u. 22. Báliul j igére teljes cimü leveAndrás.
' leket kerek.

Hirdetmény

Közhírré, teszem, hogy a m. kir. földmüvelésügyi miniszter ur abból a óéiból, hogy a gazdasági cselédeknek, gazdasági munkásoknak és a
föld (kubikus), munkásoknak serkentő példát
nyújtson s bogy a becsületes munka és hűséges
szolgálat a gazdasági munkavállalók
körében
erkölcsi elismerést is nyerjen, az oly gazdasági
cselédek és munkások, illetőleg földmunkások részére, akik az egy helyben töltött hosszú szolgálat, illetve munkásságuk, magatartásuk és jóravalóságuk által társaik közül kiiüntek, hűséges
szolgálatuk elismeréseként az 1942. évben is pénzbeli iutalmat és elismerő oklevelet kiván adományozni.
Felhívom ezért a gazdaközönséget, hogy a kitüntetésre alkalmas gazdasági cselédeik és munkásaik nevét és személyi adatait a belterületi illetve a felsőközponti vagv alsókózponti elsőfokú
közigazgatási hatóságoknál folyó évi október hp
20-ig ielentsék be. Ugyanott jelentkezhetnek azok
a gazdasági cselédek és munkások is, akik erre
a kitüntetésre pályáznak.
Szeged, 1941 szeptember 50.
Dr. Pálfy József polgármester.
Szetted sz. kir. város polgármesterétől*

55139—194L I. sz.

Hirdetmény
Közhirré teszem, hogy a zsirkiosztás a közellátási hivatal által megjelölt napokon történik.
A Zrí rjegy-szel vények kizárólag arra az időre érvényesek, amelyet a közellátási hivatal hirdefménve megjelöl. A szelvényeket a megállani
tott időben kell beváltani, mert érvényüket később elvesztik.
Felkérem a közönséget, hogy a zsírellátá*
rendjének biztosítása érdekében kiadott rendel*
kezésekhez szigorúan alkalmazkodjék,
Sfreged, 1941. október 2.
Dr. Piilfv József oólffSrrnesFer,

Szerkesztésért és kiadásért felelt
BEREY
GÉZA
főszerkesztő,
a Délmagyarország Hirlap-és NvoradavITlalat
ügyvezető-Igazgatója. •
Szerkesztőség: Szeged. Kölcsey-utca 10, I. em «
Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. -> Kiadóhivatal: Szeged. Aradtatca 8. — Telefon
(szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13—OK
Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat PL
Nyomatott:
A B L A K A G Y Ö R G Y körforgógépét!,
Felelős üzemvezető: Ablaka István.
Szeged- Kálvária-utca 11. teleion 10.-8Í

