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K E R P S Z T E N Y P O L I T I K A I N A P I L A P 

I ^ lezuhant repülőgépével 
I és meghalt gróf Károlyi Gyula, 
I a Kormányzó ur veje 

Budapest, szeptember 2. Ifjú gróf K á r o l y i Gyula, a Kormányzó 
ör őfőméltósága veje, aki be volt vonulva katonai szolgálatra a repü-
lőkhöz, szerdán délután az érdi repülőtéren T a s n á d i N a g v László 

Gróf Károlyi Gyula életrafza 
Gróf K á r o l y i Gyula 1907-ben 

Szúletelt a csongradmegyei Nagymágo-
Cson. Gróf Károlyi Imiének a fia. hö 

és főiskolai tanulmányait Buda-
Pesten végezte. 1929-ben gépészmérnö-
ki oklevelet nyert. Műegyetemi tanul-
mányainak elvégzése után a Ganz-Da-
"ubius szerkesztési irodájának mér-
nke Jett. majd hat esztendőn keresz-
tel a Fegyvergyárban do'gozolt elő-
t ö r főmérnöki, majd igazgatóhelyet-
tesi minőségben. 1939-ben a Danubia 
tegwergyár műszaki igazgatója, a 
tagutóbbi időben pedig a vállalat ve-
zérigazgatója te"- A magyar gazdasá-

gi élet egyéb területein is fontos sze-
repet játszott, amennyiben tobb vezető 
iparvállalat igazgatóságában helyet 
foglalt. > 

Gróf Károlyi Gyula mar evek óta 
foglalkozott a repülés műszaki kérdé-
seivel. Maga is kitűnő repiilőgépterve-
ző volt. Több repülőgéptípust terve-
zett. Letelte a sportpilótavizsga első 
fokozatát. Ezév junitw 25-rn a Magyar 
Aero Szövetség elnökévé-választották, 
amely tisztséget tudvalevőleg vitéz 
Horthy István töltötte he kormányzó-
helyettessé történt megválasztása előtt. 
Az Aero Szövetségben elnöki program. : 

beszédében gróf Károlyi Gyula han-
goztatta, hogy az a törekvése, hogy 
az ország minden videkének és min-
den társadalmi rétegének ifjúságát be-
lekapcsolja a repülésbe és kijelentette, 
hogy minden erejével küzdeni akar a 
magyar repülés nagygyátétcléért. 

Gróf Károyi Gyula olyan évfolyam-
hoz tartozott, amelyet a a trianoni bé-
keszerződés korlátozó rendelkezései 
miatt annakidején nem hívhattak be 
katonai szolgálatra. Az elmúlt bélen, 
harminchatodik életévében jelent meg 
a sorozáson és ő maga a légifegyver-
nemet választotta. 

.Társasági körökben gróf Károlyi 
Gyula igen nagy közkedveltségnek ör-
vendett. Horthy Pauiette-el, a kor-
mányzói cqalád leányával kötött há 
za»ságából nem született gyermek. A 
kormányzói család leányuk halála 
ufán is a legszívélyesebb és legbenső-
ségesebb kapcsolatot tartotta fenn 
gróf Károlyi Gyulával. (MTI) 

jellemzőbb,~'mfiif V moszkvai TadfÓ kö-
vetkező bejelenlése: 

— Sztálingrádnál az ellenség szám-
belileg és anyag tekintetében nagy fö-
lényben van velünk szemben. 

A németek azonban, ha a keleti há-
ború súlypontját Sztálingrádra is he-
lyezik, nem csökkenő erejű harci te-
vékenységet folytatnak szövetségeseik-
sei együtt a front többi szakaszain is. 
A Pest zürichi jelentése közti, hogy a 
németeknek nemcsak a tengerpart men-
tén, de Krasznodartól keletre is sike-
rült előrenyomulni. A jelentésekből ar-
ta is lehet következtetni, hogy a Szov. 
jet mindent elkcwet, semmiféle vér-
es anyagáldozáttól nem riad vissza, 
hogy részben támadásokkal és ellen-
támadásokkal ellensúlyozza a trónt 
többi szakaszain a sztálingrádi nyo-
mást, részben pedig nyilvanvaló pro-
pagandaokokból elterelje a figyelmet 
a sztálingrádi helyzetről, azonban 
ezeknek a kísérleteknek eredményei tá-
volról sem érnek fel azokkal a nagy 
áldozatokkal, amelyekkel számolnia 
kell a Szovjetnek. Ugyancsak a Pest 

| zürichi külön tudósítója közli, hogy 
> Rzsev vidékén a szovjet csapatok igen 
heves, de csak hejyi jellegű támadá-
sokkal kísérleteznek. Ezek a támada-
sok azonban a német hivatalos jelen-
tés szerint megtörnek a német csapa-
tok hősi ellenállásán. 

P o m m e i u i o f f enz ívá ra 

A Vo lgá i g ngof f io i toK 

ö S z í a l i n g r á t i o í o s í r o m i o g g o r s k O í e l l k e h 
Kolugánál és Rzsevnél csökkent a szovjet támadások ereje — Nagyarányú össze-

esküvést lepleztek le Eszakirországban 

G ^ M j c í s kiáltványa a mmtí ncnüez „íulzoíí lúmMineít-
neh" mtoűtstn * 

van Anglia hadbalépéséiiek cv-
taiUuioja s a "viiagsajio az eszményi 
ptegcsun kuimneuiulja a uabuius cc-
°k szempontjából. A Nemét i l Jéien 
vse szerint a birodalmi lovai os dip-
!U|"aciai cs politikai koréit is iogiai-

a
ü«atjak azok az eszméluttatusuk, 

a Aagyhnianiiidval vaio ua-
ntöiéseriea évfordulóján buropa-

(
ail> valamint jroropaii kivul is napvi-

láttak. Ur. Bchn i i d t követ, a 
(u<ü minisztérium sajtoosziaiyauak 

„ a kuiloldi Ujsagiiok szerdai 
h*i. rtekezleten ramuiaiott azokra a 
euinl0li*h Próbatétekre, amelyeket az 

Pai íuidreszuek kell kiallm, 
öüna i a k k o r a látható sikerekre is, 
totm , t t t 'ke , öu a z Európa végső gyu-

le t .íosto előjelekre. 
^hm' iA feladata - mondotta 
"tamii k t ) v e t ~• hogv mar ma törte-
mz " megfelelően értékelje az ese-
tek ® é s választ adjou a nemzetek-
tstjv, r r a a kérdésre, hogv mi az ér-
"84- a háborúnak? Németor-
' W ® * 4 * ' e z 3 v á ! a ? z egyszerű: 

ország és szövetségesei szabad 

ságharca a versaiFeei rendszer szolga. 
Ságba döntő bilincsei ellen; Japán szá-
mára ez a háború eJeticrének szerves 
kialakítását jelenti, a szövetséges kisebb 
ncpek számára pedig % nemzeti füg-
getlenségükhöz, valauiint népi és kul-
t u r á l i s értékeik kilcjlesztésébcz vezető 
uiat. Európa szempontjából egészben 
vc'vc nagy egyesítő oáboruról beszél-
hetünk. Ez címek az évszázadnak a 
törvénye, amelynek a inai európai 
nemzedék engedelmeskedni tartozik. 

— Az európai sajtó — folytatta 
Schmidt követ — tegnap és ma a há-
ború kitörése évfordulójának méltata-
sa soián csaknem egyhangúlag számot 
vetett azzal aZ elvitathatatlan fény-
űvel, hogy a győzelmet a tengelyhatal-
ujaktól és szövetségeseiktől nem lehet 
többé elragadni, bogy ezt a győzelmet 
Európa győzelmének kell tekinteni. 
Ezeknek az érveléseknek a során b 
legteljesebb mértékben figyelembe 
vették azt' is, hogy a szocialista s2ov-
jet köztársaságok uniója milyen veszé-
lyes ellenségként állott készen arra. 
h0gv adott Pillanatban megrohanja 

Európát és azt szétzúzza olyan mód-
szerekkel, amelyekben a zsidó szellem 
a nyugati emberiséget pusztulásra 
szánta. 

Ide tartozik annak a megemlítése 
is, hogy szepteiiiber 3-án, a haboru ki-
törésének évíorduóját Angliában nem® 
zett ünneppé nyilvánították. Azokban 
a fontos hadiüzemekben, ahol a teljes 
munkaszünetet nem hajthatták végre, 
11 órakor negyedórás munkaszünetet 
tartanak, amely alatt hangszórókon 
közvetítik a rendkívüli istentisztele-
tét, 

Sztálingrád éz Rzsev 

készü l 

A fenti jelentós soraibol kicsengő 
tettrekész elszántságnak frappáns bi-
zonyítéka a keleti fronton jelenleg 
Sztálingrád percrőj-perqre nagyobb si-
kereket és eredményeket felmutató os-
troma. Kulacs bevétele ujabb lépessel 
juttatta előre a féltart02tathata,tlaij 
támadást A hadijelenté&ek és az ezek-
hez íüfdtt kommentárok, bőségesen 
ismertetik a helyzetet*' amifé mi sem 

A háború lendülete ez ujabb jelen-
tések szerint kezd átteijedni Eszakai-
nkára is. Napok óta olvashatunk ké-
szülődésekről, nelyi jellegű csataroza-
sokrol, szaraziöldi es légi tevékeny-
ségről s ma már a 8 Orai Újság tudó-
sítója azt jelenti Berlinből, hogy ki. 
ujultuk az egyiptomi harcok és tegnap 
egész napon át rendkívül elénk volt a 
harci tevékenység. \ tengely légi had-
erői, kőztük vadaszrajos iedezele mel-
lett, nagyobb bombázó egységek több 
támadást intéztek a brit attasok es 
hátsó vonalak ellen. Így katonai célo-
kat és főleg repülőtereket bombáztak 
az alexandriai térségben. 

Berlini katonai körökben nem erő-
sítik meg, de ncin is cáfolják a külföl-
di híreket, amelyek végeiedtnenybcu 
arról szólnak, bogy Rímmel ve/erez-
ledes nagyobb erűkkel nfienzivát kez-
dett volna. Annyit azonban tájékozott 
helyen kijelentettek, bogy iniucieu uap 
számolni lehet a nemet főparancsnok 
uj akciójával. 

Magától értetődik, hogy sem a nn-
gclycsapatokat, sem az angolokat itt 
nem érheti meglepetés, mért hiszen 
amióta Bl-Alameinnél szünetelnek a 
nagyobb harcok, mindkét részről ál-
landóan folyt kisebb-nagyobb oszta-
gokkal a felderítő tevékravseg. Mint-
hogy itt az arcvonal egész szélessé-
ge ő0—80 kilométer, az egész terep 
jól áttekinthető és az ellenfelék az ál-
landó légi felderítő tevékenység ko 
vetkeztében pontosan értesülnek a má-
siknak helyzetéről és előkészületeiről. 
Német réázről iisztában vannak az-
zal, hogy az angolok az esroult hóna-
pokban piindeni elkövettek .az el-ala-
meiui vönalnak,-ennek a Szuez-csator-
na előtti utolsó fontos záróáilásnak, 
a z egyiptomi »palacknyak<-nak meg-
erősítésére, Tobruk tanulságai után 
már jobban kiismerték 'ellenfelüket és 
nem tételezhető fel róluk, hogy ne von-



D e i M A ü Y A R 0 R S Z A G rendőrség Belfastban fefet nagy 
C s ü t ö r t ö k , 1942 augusztus 3. 

Maes:e nagy magyarnóta est 

n H á g i b a n 
a főméltóságn asszony téliruha akciója 

javára. 

Kezlete 8 órakor. 

us voiaa le a lauuisagoK következmé-

nyéit, < 

Az Írországi tűzfészek 

Különleges figyelmet érdemel a 

MTI Genfből keltezett következő 

távirata is, amelyből kiviláglik, 

hogy az angoloknak ugyanakkor, 

fegyverraktárt felfedezett a Daily 

Express kiegészítésképpen közli, 

hogy nyomára jutottak az I R A (Ir 

köztársasági hadsereg) egy okiratá-

nak, amely fegyveres felkelésre 

szólítja fel Északirország népét. A 

lap közlése szerint már hatQok 
folynak. Nagy rendőri készültség 

portyázik az északirországi váro-

sek utcáin, az amerikai "csapatokat 
pedig a kaszárnyákban tartják, 
hogy elkerüljék az összetűzéseket. 

Az ir hadsereg tanácsa Belfastban 

kiáltványt hozott forgalomba, 

am§ly többek között ezeket mondja: 

»Ha az angol és ir köztársaság 

között kiujuló ellenségeskedések-

be az amerikai Csapatokat is be-amikor szembe kell nézni a roppant 

erejű német hadsereggel, otthon is. levonnák az ir kotanák ellen, ezért 

bőven van tenni valójuk. A jelen-[azokat terheli a felelősség, akik az 

tős a következőket közli: ' rir nép hozájárulása nélkül katonai 

A brit hírszolgálat jelentóséhez, Itámaszpontnak merészelik felhasz 

amely szerint az északirországi Inálni Északirországot.« 

Német hadi,"elöntés 
Berlin, szeptember 2. A vederé ítí- oo éjszaka a brit légierő a Saarplaiz 

A tegnap elfoglalt Anapa kis 

szovjet feketetengeri kikötő Novo 

roszijszktól északra, kikötője csak 

185 méter Hosszú rakodóparttal ren-

delkezik, egész évben mentes a jég-

tői, * varosnak 15.000 lakosa van I? 

[jelentős fürdőhely. A.® ókorban 

Georgippia görög gyarmat állt * 

mai város helyen. 

Sikerült megtartani a Novoroszijszkrtál 
elfoglalt állásokat 

Berlin, szeptember 2. A Német TI 

jelenti! A véderőfőparangsnokság 

közli: Novoroszijszktól északkeletre 

rohammal elfoglaltuk az ellenség 

szívósan védelmezett állásait és 

azokat minden ellentámadással 
szemben rfiegtartottuk, 

res felderítés során bombatalál*' 

tokkal súlyosan megrongáltak egy 

a novoroszijszki kikötőből Sífutó 

ellenséges szállítógőzöst. A" Geergi' 

jevszktől keletre fekvő térségben á 

német tüzérség Hatásosan tüzelt as 

ellenséges ísapatmozdülatokra. 

i-nraacsnüUsujja fa-ozlt; 
— Anujmiui Uctüeictre 4 német és 

.uuiari csapatuk támadása tpvabb íy-
jyik, a megerősített magaslati adásai-
ban makacsul küzdő ellenség ellen. 

— A Sztálingrád előtti tamadus ké-
mény bareoküau ujabb ternyeresegre 
telt szert, (iyorskúleiekek a városiéi 
északra egeszén a Volgáig előrenyo-
mulva, az ellenség nagy erőkkel veg 
lehajtott több ellentámadását utasí-
tották vissza. 

— Kalugulül délnyugatra és Rzsev-
nél visszautasítottuk a szovjet belyi 
jellegű támadásait és tüzérségi tűzzel, 
valamint a légierő támadásaival ké-
szenléti állasokat vertünk szét. 

A L&doga-tótól délre az ellenség 
ismeteÚ támadásai a neki okozott véres 
veszteséggel meghiúsultak. A Ladoga-
tavon bombatalálattal elsüilyesztel 
tünk egy szovjet torpedónaszádot, két 
szállító csÓDakot megrongáltunk. 

— Harci repülőgépeink éjjel-nappaí 
tamadták a Moszkva északnyugati ré 
szén levő fontos vasúti csomóponto 
kat Hazafelé repülésük során robba-
násokat és nagy tüzeket figyeltek meg. 

—. A szerdára virradó éjszaka 
szovjet repülőgépek berepültek a fő 
kormányzóság és Keletporoszország 
fölé és főleg Varsó lakónegyedeit ta 
madlak. Itt tüz keletkezett, 

—- Német és olasz gyorsesapatoknak 
az egyiptomi brit állások ellen inté-
zett előretörése során 30 ellenséges 
páncélos harckocsit megsemmisitet 
tünk. Ezekkel a harcokkal összefüg 
gésben augusztus 31-én és szeptember 
t-én a német és olasz vadászok légi 
harcokban 51 brit gépet lőttek le. mig 
a légvédelmi tüzérség 4 brit gépel 
pusztított el. 

_ A brit légierő kedden egyes gé 
peinek a megszállott nyugati terület 
(ölé történt berepülése során kél va 
dászgépet vesztett. A szerdára vjrra-

uehany helységét lamadta. A polgau 
akossaguak voltak veszteségei, i'yicg 

őaariauteni lakónegyedeiben keletkez-
tek dologi és épületkárok. Két táma-
dó repülőgépet lelőttünk. 

— Könnyű német karcigépek ueiitz 
űrméretű bombáikkal találatokat ér-
tek el Anglia déli partjánál egy csa-
pattúborhan. A szerdára virradó éj-
szaka Midland és Kszakkelelanglia ha-
difoulosságu berenedzéseit bombázta 
légierőnk robbanó, és gyújtóbombák-
kal. A támadás sok tüzet okozott. 

— A véderő föparancsuoksaga 
kozii a továbbiakban, uogy a iheppo-
nél zsákmányolt angol parancs függe-
lékében a 4. szakasz b/2. számmal jel-
zett részében a következő rendelkezés 
van: >Amikor csak lehet, a foglyok 
kezét mindig meg kejl kötözni, bogy 
papírjaikat meg ne semmisíthessek.* 

— A véderő főparancsnoksága te-
hát elrendelte, bogy valamennyi brit 
tisztet és katonát, akiket üieppenél 
foglyul ejtettek, 1942 szeptember 3-án 
14 órától meg kell kötözni. A rendel-
kezés okát közölték a foglyokkal. Az 
intézkedést akkor szüntetik meg, ha a 
brit kormány a fent ismertetett pa-
rancsban elrendelt utasitásaa a német 
hadifoglyok megkötözésére vonatko-
zóan hivatalos közleményben vissza-
vonja. A véderő főparancsnoksága 
közli a továbbiakban, hogy minden 
ilyen vadnyugati mód szene amcJy 

Német hareirepülőgépek • fegyve- (MTI) 

Szaradzsoglu a török—szovjet határon 
Ankara, szeptember 2. A Némel szovjet határ közelében fekvő Kar* 

TI jelenti: Szaradzsoglu miniszter-f városát. A miniszterelnök kisóreíé-

elnök, a Hí jelenleg tanulmányi utoi^j ben volt Qrbai tábornok, a török 

van Törökország keleti tartómé-j hadsereg főparancsnoka. (MTI) 

nyaiban, meglátogatta 0 török—\\ 

„Ne legyetek túlzotton igazságosak" — kiáltja 
Göbbels a német népnek 

tiszta célszerűség alapelvei szerint 
vezetjük. Nem akarunk mégegyszei 
olyan szerencsétlenséget, mint amilyent 
1918 novemberében értünk meg. A «* 
küldetésünk a világban az, hogy a né-
met népnek mint az emberiség szivá 
nek,, szélesebb létalapot biztosítsunk 
Elmúlt az emberiességről alkotott ha-
mis fogalmak korszaka. Kemény év-
század kezdődött. Finnyássággal nem 
fogunk tudni úrrá lenni felette, hanem 
csakis férfiassággal és erővel. A vi-
lág kettészakadt: szeretőkre és gyűlö-
lőkre. Csak az áll szilárd alapon, aki 
pontosan tudja, hol kell szeretni és 
hol kell gyűlölni. Számunkra esak 
egyetlen tárgyilagos, helyes és elvitat-
hatatlan tény és követelmény létezik: 

az, Hogy győznünk keli. • 

Berlin, szeptember 2. A Német Ti 
jelenti: G ö b b e l s birodalmi minisz-
ter a Das Reieh cimü folyóiratban 
részletesen foglalkozik a németek ősi 
hibáival, a túlzott igazságérzettel, 
amely nagymértékben okozója volt 
annak, hpgy a németek 1918-ban hitelt 
adtak az ellenséges ígéreteknek. A mi-
niszter hangsúlyozottan rámutatott az 
angolok magatartására: csak azt az 
álláspontot képviselik, hogy a világot 
az angolok számára teremtették. Ez 
zel szemben a német álláspont az, 
hogy a németeket teremtették a világ 
számára, »Ne legyetek túlzottan igaz-
ságosak* — kiáltja oda Göbbels a né-
met népnek, majd igv folytatja: Miért 
legyünk mi igazságosabbak hozzájuk, 
mint ők mihozzánk? Ml a hábornt a. 

• • * 

Összeesküvés Észak Írországban 
Belfast, szeptember 2. Belfestban 

— Észak Írország fővárosában — 

kedden este géppuskákkal felfegy 

verzet rendőr őr járatok vonultak fel 

az utcákon. A karhatalom fellépé-

sére az adott, okot, hogy két titkos 

fegyverraktárt fedeztek fel, ame-

lyekben robbautÓRnyagokat és 

fegyvereket rejtegettek. 

Erős rendőrcsapatokat vontak 
bátor katonák meggyalázását és bán- össze a fogház kqrül, ahol a halál-
talmazását célozza, azonnal a legerő-
sebb megtorlással felel. A német csa-
patokról a Dieppenél felvett sok fény-
kép bizonyltja, hogy a fogoly britek-
kel mint becsületes ellenféllel bántak. 
Rábízzuk a brit vezetésre annak a 
megítélését, vájjon a foglyokkal való 
bánásmódban általuk előidézett válto-
zások a dieppei tapasztalatok szerint 
a német vagy a brit foglyokat sújtják e 
inkább. (MTI) 

A Volga komoly veszélyben 
Berlin, szeptember & A Néroet TI 

jetenti; Sztálingrádnál a helyzetet a 
szakadatlan térnyeréségek jellemzik. 
Af erődökbe való betörés kiszélesíté-
se fqlyik. A Volga elérése a várostól 
északra azt jelenti, bogy most már ez 
az ország belsejébe vezető hajózási 
útvonal is komoly veszélyben forog, 
miután a moszkvai vasútvonalat már 
elvágták. Kalugától délnyugatra, 
Rzsevnél és a Ladoga-tótpl délre a 
bolsevista harci tevékenység ereje a 
mindennapi, igen nagy, vére9 veszte-

ségek következtében szemmMálhatőan 
psökkent. A szovjet offenzíva nem ér-
te el célját, nem tudta Inegntesiteni a 
Kaukázusban és a Volgánál erősen 
szorongatott had^c vget. Katonai rész-
ről nem tulajdonítanak jee.11 tőséget an-
nak, hogy egyes szovjet repülőgépek 
berepültek a Főkormányzóság és a 
keleti Poroszország fölé, A szovjet lé-
gierő zavaró repüléseinek valószínű-
leg csak az a eéjuk, hogy meggyőzzék 
saját szövetségeseiket cselekvőképes-
ségükről. (MTI) 

Kraszno-Medviderszkája elfoglalása 
Berlin, szeptember 2. Mint a Né-

met Távirati Iroda jelenti, a Kir-

hán alsó folyásától délre elért teg-

napi áttörést siker kihasználásával 

a német, 'csapatok elfoglalták K'as* 

noMedviderszksja erősen kiépített 

helységet, amely Ampától keletre 

fekszik. 

raitélt Thomas Williams utolsó éj-

szakáját töltötte. 

Az irekíakta kerületekben a la-

kosság mindenütt összegyűlt- hogy 

közösen imádkozzék Willlam«ért. 

Az éjszaka beálltával a belfasti 

fogház köriil fiatal nők gyiMtek ösz 

sze csoportosan. Hangosan jajveszé-

keltek és i* nemzeti énekeket 

énekeltek. A rendőrök közbeléptek 

és szétoszlatták őket 

A fegyverraktárakkal kapcsolat 

ban azt hiszik, Hogy nyilvánvalóan 

valami «angyszabású felkelést* ter-

veztek Thomas Williams letárt óz 

tálasának megtorlásaként. Az egyik 

raktár a legnagyobb, amit valaha 

is Írországban felfedeztek. A fcgT 

verraktárban találtak többek között 

Lewis-mintáju géppuskákat, lőszert 

és robbanóanyagot 

Williams kivégzése 
Vichy, szeptember 2. Az OFI 

jelenti: Mint Belfastból jelenül, a* 

ifjú Thomas Williams halálos ® 

letét szerdán reggel végrehajtották 

Tudvalevő, bogy az elitéltet Putriét 

Mnrphy rendőr agynnlnvéscvel V" 

doltók. A megkegyohnezése érdeke 

ben előterjesztett kérvényeket vis* 

szautasilotlák. Williams irimdö.-,-"' 

19 éves volt. (MTI) 

Revolverei merénylet qz indiai alkirály e'len 
Bangkok, szeptember 2. Az Iute-

rinf jelenti: A u j delhii rádió jelen-

tette, hogy Lord Linlithgow indiai 

alkirály ellen ravolveres merényle-

tet követtel el- A merénvifR letar-

tóztatták és • helyszínen agyonlőt-
ték. (mtd: 

Német illetékes kérd* 
tartózkodók ax egyiptomi 

hírekkel sxembeii 

Berlin. szeptember 2. 'X Német 

TI jelenti: Berlinben érdeklődéssel 

homok Egyiptomban az el-alaiue'1] 

ál (ásókból uj támadásra indult. - v  

wet illetékes katonai körök e <('' 

desbnn teljes tartózkodást tanr-á" 

nak. (MTI) 

G y o r s í r á s t. 
gépírást, helyesírást 

M a i o r A k o s n í , 
gyorsíró és gépíróí-koiyjálMii 1*® 

. , i .tőfl. A szeptembert ui taaevrif 4 
kiaérik Mftkat » élten eges jelente J tá6lH. megkezdődtek. H«'V«.rb 
leket amelyek eaerint-ii mímel tá-u t ml - f.na. sz: 2839—1941—43. 
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A liszt- cs zsircscmpcszcsi flgu 
16 váűlotlta az uisoraMróság elolt 
Három vádlottat T-T hónapi, cőuct & áOnapl hörtönre 

Iteitch, a lObhieh hlsehh ftünteiesehei HapiaK 
(A Déimagyarország munkatársá-

tól) Beszámolt a Délmagyarország 
a r ró! a nagyszabású liszt- és zsir-

Ö'empészési, valamint árdrágitási 

"P.vröl, amelynek résztvevői horgo-

nyával megrakott kocsik alján Zen-

iáról lopott zsirt. valamint lisztet 

szállítottak Szegedre és it.t a meg-
e'gedet.t árnál magasabb áron ei-
adták. Lupsa Nóvák szegedi fuva-

ros 9 mázsa lisztet és 20 láda zsírt 

krzott csempészuton Szegedre és a 
ll"ztct Wagner János füszerkeres-\ 
krdönek és Koncz László kereske-
dösegédnek, a. •zsirt vedig ifj. Gár-
Jván Sándor tésztagyárosnak adta 
át továbbadás végett. A rendőrsé? 

nyolc napig tartó nyomozás után 
a mult hét végen leleplezte a nagy-

szabású Csempészési és árdrágitási 

i'fyet s gyanúsítottjait átadta az 
f-Oyészségnek. Az ügyészség ifj. 

"árgyán Sándoron, Lupsa Nová-

Wagner Jánoson és Koncz 

Lászlón kívül vádat emelt a bünügy 

többi szereplője ellen is, akik vagy 

részesedés, vagy saját használat 

'óljából vettek a csempészett zsir-

és lisztből. Igy vádiratot adott 
ft® iigysézség Márki Györgyné, 

f íánszegi Győzőné, Klein Jenő, 

Molnár István, Lindner Mór, id. 
C ;árgyán Sándor, örlei György, 

Mészáros József né Balogh Mária 
és özv. Paksi Józsefné, Miklós Fe-

fene és Veszely Mária ellen. Olyan-

Lénián az ügy szerda délelőttre ki-

L'riitt törvényszéki tárgyalása al-

kalmával 16 vádlott foglalt helyet 
0 vádlótak padján-

A dr. ü'ivári István nzsorabiró 

megtartott tárgyalás délelőtti 

fesze a vádlottak személyi adatai-

n k felvételével telt el. Délután fél 
2 órakor Újvári István a tárgyalás 

telytatását délután fél 4"-re tűzte ki. 

A délutáni tárgyaláson elsőnek 

Gárgyán Sándort hallgatták ki. 

Kijei entette., hogy bűnösnek érzi 
magát, de csak a csempészésben, 
mert a a kilónként 7 pengőért vá-
sárolt zsirt 7 pengőért adta tovább. 
Klőailta, hogy nem volt lisztje tész-

ból 

ki 

B e l v á r o s i H o i i 

Ma csütörtökön 

J E L M E Z B Á L 
a nagysikerű magyar film 

Ajtay, Szörényi, 

Bilics1, Turay, 

Mihá'yffy stb. 
5* 7. 9. 

Következő műsorunkra 

már most felhívjuk b. figyelmüket 

DILEMMA 
Egy mámoros c szaka 
egv szédült pillanat, 
s az orvos apa tragédiája. 

Csak felnőtteknek 

fagyára számára, ezért Lüpsával 

Zentára ment, hogy ott vásároljon. 

Annak az embernek azonhau, aki-

hez Lupsa vitte, éppen akkor nem 

volt eladó lisztje, csak zsirja. ö 

hosszas rábeszélésre megvette a 20 

idában elhelyezett 5 mázsa zsirt, 

mert nem tudta., hogy az lopás-

ból származik, 

A Szegedre hozott zsirt tésztagyá-

rában. elrejtette. Tagadta, hogy 

máskor is vett zsirt, vagy hogy 

lisztet egyáltalán vett volna. Az 

Őriéinél talált lisztet még 1941-ben 

adta eL Fzlőadta még védelmére, 

hogy gyenge akaratereje miatt 
könnyen befolyásolható, ezért keve-

redett bele ebbe az ügybe, 

Lupsa Nóvák a zsi résem pészést 

Gárgyánnal egyezően vallotta be. 

A lisztet Wagner János megbízásá-

ból vette. Szűkös anyagi helyzeté-

vel és hat gyermekével védekezett. 

A liszt- és zsirüzleten 500 pengőt 

akart keresni, hogy üzletet nyithas--

son. Elmondotta végül, hogy a lisz-

tet 1 pengő 80—2 pengőért adták. 

Wagner János tagadta, hogy ré-

sze lett volna a lisztcsempészésben, 

de a többi vádlott a későbbi kihallga-

tás során vallotta, hogy Wagnertől 

vették a lisztet. 

A vádlottak kihallgatása este fél 

7-kor fejeződött be. Dr. Ilyes Tiva-

dar kir. ügyész bejelentette, hogy 

örlei Györggyel, Mészáros Jó-

zsefnével, Balogh Máriával és «tv. 

Paksi Józsefnével szemben elejti a 

vádat. Velük szemben a törvényszék 

nyomban meg is szüntette az eljá-

rást-

Különböző előterjesztések után 7 

órakor megkezdődtek a perbeszé-

dek. 

Dr. Ilyés Tivadar ügyész vádbe-

szédében különösen ifj. Gárgyán 

Sándorral és Lupsa Novákkal 

szemben példás és elrettentő bünte-
tést kért.. A fekete piac jellegzetes 
alakjai ők — mondotta, vád képvi-

selője —, az ilyeneknek tulajdonit-

ható, bogy legális nton és rendes, 

áron nem lehet élelmiszerhez jutni. 

If j . Gárgyán védelmében dr. Olt-
ványi József, Lupsa védelmében dr. 

Kovács Aladár, Wagner János, 

Koncz László és id. Gárgyán Sáu-

dor védelmében dr. Fehér Kálmán, 

Klein Jenő védelmében dr. Reick, 
Zoltán, Lindner Mór védelmében 

dr. Kasza Ferenc terjesztette elő a vé-

delem indokait. 

Este háromnegyed 9 órakor hir-

dette, ki az nzsorabiróság ítéletét: 

a törvényszék ifj. Gárgyán Sándort 

egyrendbeli. folytatólagosan elkö-

vetett árdrágítás bűntettében moué 

dotta ki bűnösnek és 7 hónapi bör-
tönre, valamint 1000 pengő pénzbün-

tetésre és 2200 pengő megfizetésére 

ítélte. Lupsa és Wagner ugyanezért 

a bűncselekményért ugyancsak 

7—7 hónapi börtönt kaptak, mint 

tettestársak, Koncz László pedig 

rendbeli árdrágítás bűntettéért 6 

hónapi börtön, mellékbüntetésül 

mindhárman 3 évi hivatali és poli-

tikai jogvesztést. Márkus György-

iére fi heti fogház, Bánszegi nére 8 

heti fogház. Klein Jenőre 5 napi 

fogház, Molnár Istvánra 100 pengő. 

Veszelv Máriára 50 pengő. Miklós 

Az őszi szezon nagy vidámsággal telitett katonai vígjátéka! 
A békevilág bűbájos varázsa, romantikája! 

Hídvéghy Vali, Zsilley Margit, Árpád 
Margit, Palaky Jenő, Puskás Tibor, 

Rajnay, Makláry főszereplésével 

K A D E T S Z E R E L E M 
P r e m i e r m a K O R Z O B A N Telefon 21—85 

Ferencre 1 hónapi fogházbüntetést ( 

szabott ki a törvényszék. Lindner 

Mór és id. Gárgyán Sándort fel-
mentettek. 

Az első ncgy vádlott semmiségi 

panaszt jelentett he az itélet ellet) 

enyhítésért Az ügyész súlyosbí-

tásért jelentett be semmisségi pa-

naszt. A többiek részben megnyu-

godtak. 

Több mint száz család 
igényel lakást a Horthy-felep 

hét uj ikerházában 
A városi házak lakói kérik, hogy ők is megszerezhessék 

örök tulajdonba a házakat 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Néhány nappal ezelőtt befeje-

ződött a Horthy-telepen az Országos 

Nép- és Családvédelmi Alap első 

hét ikerházának építése. A város ál-

tal még a mult évben felépített 

nyolc házzal együtt most már ti-
zenötre emelkedett a telep kertes 
családi ikerházainak száma. A ti-

zenöt házban harminc lakás van, 

ezenkívül most építenek még két 

egylakásos házat, amelyekkel 

együtt a házak száma tizenhét, a 

lakásoké pedig 32 lesz a városnak 

ezen a legfiatalabb csinos telepén. 

A város által épített ikerházakba, 

mint ismeretes, még a tavasz fo-
lyamán beköltöztek a lakáshoz jut-
tatott szegénysorsii sokgyermekes 
családok. Ezek a házak a város tu-

lajdonában vannak. Az Orzságos 

Nép- és Családvédelmi Alap által 

már felépített hét ikerház és a most 

épülő két egylakásos ház azonban 

idővel átmegy a bentlakók tulajdo-
nába. A házak árát ugyanis a la-

káshoz juttatottak gyermekekkel 
törleszthetik az érték 70 százaléká-
ig. Minden gyermek után 10 száza-

lékot elenged az alap a ház árából, 

ez az elengedés azonban bármennyi 

a gyermekek száma, 70 százaléknál 
több nem lehet, vagyis 30 százalé-

kot mindenképpen meg kell fizetni, 

azonban a részleteket 25 esztendeig 
lehet fizetni. Ilyenformán a havi 

törlesztés egy sokgyermekes csa-

ládnál alig fesz ki 15—20 pengőnél 
nagyobb összeget, viszont az összeg 

lefizetése után idővel sajátja fesz a 
ház a telepen lakáshoz juttatott min-
den családnak. 

Az eredeti terv az volt, hogy az 

uj házakat szeptember első felében 
aratják fel és adják át a boldog, 

lakáshoz juttatott szegénysorsu 

sokgyermekes családoknak. Ez az 

ünnepélyes átadás és felavatási ün-

nepség azonban késedelmet szenve-

L-dett. mert a Közjóléti Szövetkezet 

gj még mindig nem kapta meg az O r 

S/>-os Anyagellátási Hivataltól : 

kiutalást arra az 500 keritésgeren 

dára, amely leszállításra már ké-
szen áll a város erdejében. Emiatt 

nem tudjál? elkészíteni a kerítése 

kst és a gyalogjárókat s át se tud 

ják adni a házakat a kijelölt, csalá 

dóknak 

Dr. Valkó László szociális fel-

ügyelő, a szegedi kerület vezetője, 

közölte Kovács Sándorral, a Köz-

jóléti Szövetkezet igazgatójával, 

hogy a jövő hét folyamán Szegedre 
érkezik, addig megsürgeti a geren-

dák kiutalását az Anyagellátási 

Hivatalban és szegedi tartózkodása 

során állapítják majd meg a -legkö-

zelebbi és legsürgősebb teendőket s 

a lakások átadásának időpontját. 

Ez az időpont össze fog esni a Tá< 
pén épülő szociális házak felavatá-
sának időpontjával is s ugy terve-

zik, hogy a házak átadását na-

gyobbarányn ünnepség keretei kő-

zött rendezik meg. 

Mihelyt a kerítések és gyalogjá-

rók elkészültek, azonnal bekö'töz-

httnek a u j házakba a lakáshoz jut-

tatott családok. A lakások kiutalá-

sa meglehetősen nehéz felaílat iesz, 

mert több mint száz kérvény fek-
szik ebben az ügyben a Közjóléti 
Szövetkezet asztalán. Az igénylők 

legnagyobb részének kérvénye még 

a városi házak lakásainak igénylé-

séből származik. Már akkor százon 

felül volt a kérvények szama, azon-

ban csak tizenhat család kaphatott 
lakást a házakban. Most a hét iker-

házban ujabb tizennégy és a még 

épülő két házban további két, tehát 

összesen ismét tizenhat család kap 
majd lakást a telepen. A igény,jo-

gosultság elbírálásánál elsősorban 

a honvédelmi érdemeket, vitézi, tűz-

harcos, hadirokkant jelleget, a 

gyermekek számát és a rájitaitságoi, 

veszik majd figyelembe. Értesülé-

sünk szerint a szövetkezet gondos-

kodik róla, hogy az építési inunká-

S Z É C H É N Y I M O Z I 
Ma és holnap csak két napig! 

Mikszáth Kálmán regénye filmen 

ilosziu ffu esete Tölti Marisai 
a legbájosabb magyar vígjáték 

Főszereplők: 
JÁVOR PÁL, SZÖRÉNYI ÉVA, 
RAJNAY, BILICSI. Azonkívül: 
Legújabb IJFA-HIRÁDÓ. 5, 7, 9 

Jön! SZ1RIUSZ 
KARADY 
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latok amilyen gyorsan csnk lehet 

befejeződjenek, hogy még a hűvö-
sebb őszi idő beállta előtt beköltöz-
hessenek a lakáshoz juttatott csalá-
dok. 

Azzal kapcsolatban, hogy az o j 

házak idővel átmennek a bentlakók 

ulajd. nábn. érdekes mozgalom in-

lult meg a városi házak lakó", kö 

xölt. Ezeknek a lakásoknak hasz-

nálatáért karbantartási dij címén 

havi 20—25 pengőt fizetnek a bent-
lakó családok, akik méltánytalan-

nak tartják, hogy ugyanazon a he-

lyen. ugyanazon körülmények kö-

zött hátrányosabb helyzetben van-
nak, mint az ONCSA házak lakói. 
Addig ugyanis, amig ezek körülbe-

lül ugyanilyen összegű havi rész-

letfizetés mellett idővel saját tulaj 
donukba megszerzik a házakat, ők 

ugyanezt nem tehetik meg, mert a 

havonta fizetett összegeket nem a 
ház vételárának törlesztésére for-
dítják, hanem ügy szerepel tulaj-

donképpen, mintha házbér, válna. 
Ezeknek a házaknak a lakói azzal a 

kéi őssel fordultak a városhoz, hogy 

teremtsenek valami alkalmas meg-

oldást arra, hogy ők is megszerez-

hessék a házakat s a havonta fize-

tett összegeket, éppíígy. mint az 

ONCSA házaknál van, könyveljék 
el a ház vételárának törlesztésére. 

Brit-India és hübérállamai 
A háború kitfiré-ekot 1939 szep-

temberében a Brit világbirodalom 
34,764.900 km9 területű volt a leg-

utóbbi rendelkezésünkre álló 1931. 

évi népszámlálások eredménye sze-

rint 488-347.100 lakossal. Pedig ezek-

be az adatokba nemcsak aa 1937. de-

cember 27-e óta valóban független-

né vált, Írország és a csak 1941-ben 

újból brit megszállás alá került 

Irak nincs beleszámítva, hanem 

hiányzik belőle a csak papíron ön-

álló Egyiptom (994.300 km9. 15,904.525 

lakos), áz ür-es jogi formák szerint 

Egyiptommal közösen birtokolt 

Angol-Egyiptomi Szudán (2.462.900 

km2, 6.342.500 lakos), a saját kiil 

képviselethez való jogától megfosz-

tott Nepál (140.000 km2. 5-553.791 la 

kos) és a népszövetségi mandátum 

Címén megkaparintott egykori né-
met gyarmatok is (2,233.300 km2 

0.265.400 lakos), melyekkel együtt a 

Brit világbirodalom által a háború 

kezdetekor ténylegesen birtokolt te 

rület 40,595.400 négyzetkilométert 

tett ki, 525 413.316 lakossal. Ebből az 

Indiai Császárság területe 4,070.132 

km2, az 1931 március 1ÍH népszám 

lálás szerint 338,119.154 lakossal, va-

gyis a Brit világbirodalom által 

birtokolt területnek alig több mint 

10%-a, összes népességének azonban 

nem kevesebb mint 64.9%-a. A köz-

tudat a vele területileg összefüggő 

Burmát. (604.719 km2, 14667.146 la-

kos) As a partjai előtt fekvő Ceylon 

szigetet (55.607 km2, 5.312.548 lakos), 

sőt a Maláji félsziget brit birtoká-

ban volt területeit (Szingapúrral 

együtt 132.012 km2. 5.342.791 lakos) 

szintén az Indiai Császársághoz 

számítja, pedig ezek az angol gyar-

matok nem tartoznak hozzá (Bur-

mát csak 1937 április 1-én különí-

tették el teljesen az Indiai Császár 

ságtói), igy adataiban sem foglal-

tatnak benne, 

I n d i a 

A területi és népességi arányok 

közötti szokatlan mértékű eltérés 

főoka. hogy a Brit világbirodalom 

hoz rendkívül nagy igen gyér né-

pességű, vagy teljesen lakatlan 

földrészek is tartoznak. Kanada 

9,569.289 knfe. 10,376.786 lakos. Ausz-

trália és Óceánia 8,256.700 km2-

9,265.900 lakos, — tehát alig több. 

mint egy fő .iut egy négyzetkilomé-

terre —, végül az 5,000.000 km2-te 

becsült dél.l sarkvidék, amelyen — 

helyesebben a hozzá számított vi-

szonylag enyhébb éghajlatú óceáni 

szigeteken — mindössze 800 ember 

él. Ezzel szemben aa Indiai C»á 

apátságban már aa 1931. évi nép-

.-ámlálás szerint négyzetkilométe-

re nkiut 83 volt a népsűrűség, tebát 

megközelítette — és azóta bizonyá-

ra el is érte — a jelenlegi Magyar-

ország 85.4 kms-»9 népsűrűségét. 

Az ősi kultúrájú India méltó he 

lyet foglalt el az ókor nemzetei kö-

zött. Nagy fia. Buddha már Kr. e. 

600 körül a legnemesebb eszmék 

hirdetője volt. 

Aa első európai hódító szintén 

még az ókorban érte el Indiát: 

Nagy Sándor makedón király sze-

mélyében, aki szárazföldi úton, Per-

zsia n át jutott el hadaival Kr. e. 

326 hap Indiába. Közvetlen k'apöso-

!»( azonban Csak Kolombüs Kris 

tóf korától kezdve állandósult In-

dia és Európa között. Maga Kolom-

büs ugyan nyugat felé kereste az 

útat. Indiába, egy egész ú j világ-

részt fedezett fel helyette, de a por-

L'gál Vasco de Cama Afrika meg-

I cviilésóvel mégis eljutott 1498-bavi 

Indiába. Ettől kezdve évszázadokon 

:'t több európai nemtót (portugál, 

holland, angol és francia) versen-

gett India birtokáért és csak az 

1763-i párisi békében kényszerítet-

te ki Anglia indiai igéuyeinek 

nemzetközi elismerését- Csupán né-

hány kikötővárost hagyva meg a 

franciák és portugálok birtokában, 

(Hollandia. érdektere keletebbre, a 

hátsó-indiai szigetvilágra tolódott 

ál). Csak ezután indultak el az an-

golok India teljes meghódítására. 

Az 1600-ban alakult és szinte álla 

mi felségjogokat élvező Angol Ke-

letindiai Társaságot 1773-ban hi-

vatalos felügyelet alá helyezte az 

angol kormány magának biztosítva 

a hadüzenet és békekötés jogát. Fél 

évszázad alatt sikerült egész Indi-

át meghódítani és fenhatóságukat 

valamennyi benszülött fejedelem-

mel elismertetni. A benszülött ka-

tonák 1857/8 évi általános lázadá-

sát leverve, a Keletindiai Társaság 

kiváltságait teljesen eltörölték és 

India kormányzását az angol király 

által kinevezett alkirály ra bízták. 

Anglia Uralkodói 1876 óta India-

császárának címét is viselik. Tény-

leges önkormányzatot azonban nem 

adtak Indiának az angolok és az el-

ső világháború alatt tett messze-

menő Ígéreteiket se váltották va-

lóra, hogy Indiát dominiümi rang-

ra emelik. Az 1919. évi látszatal-

kotmány kiegészítő 1935. évi tör-

vény (Government of India Aot 

1935) ama rendelkezései, melyek fö-

deratív alapon juttatnák bizonyos 

fokú belső önkormányzathoz Tn-

diát, csupán az angol parlament 

külön hozzájárulása után lépnének 

életbe, de erre máig sem került sor. 

i 

Belső gyöngeaégek 
A' 339 millió hindu és a 78 millió 

mohamedán között dúló engesztel-

hetetlen gyűlölség mellett azonhsn 

India belső gyöngeségének másik 

főeka kasztszellem, 

amely 40 millió „érinthetetlen" dá-

liából minden emberi jogot megta-

gad még azt is, hogy a templomok-

ba beléphessenek. Nagy feltűnést 

keltett, amikor Gandhi az első vi-

lágháború után kézenfogva vezetett 

be a templomba egy „érinthetetlen" 

páriát. 

A 4,070.132 km2 kiterjedésű Indiai 

Császárság területének nagyobb fe-

le, — 2,228.843 km2 (54.8%) közvet-

len brit fenhatóság alatt áll és ezen 

a területen él az összlakosság több 

mint báromnegyed része, az 1931. 

évi népszámlálás szerint 338,119.15! 

lakosból 256,808.309 (76%), mint a 

többi teriilet (1,841.496 km2, de csak 

81.310.845 lakossal) 560 benszülött 

fejedelemség között oszlik meg. 

amelyeknek uralkodói hűbéri vi-

szonyban állanak az Indiai császár-

sággal, illetve az egyes tartományi 

kormányzatoknak vannak aláren-

delve. 

India jóformán valamennyi vi-

dékből a sűrűbben benépesült, te-

hát bizonyára sokkal, értékesebb ré-

szek kerültek közvetlen brit fenha-

tóság alá és esak a kevésbé kihasz-

nálható területeken hagyták meg a 

benszülött fejedelmek árnyékuráí-

rnál. A közvetlen angol uralom 

alatt álló tartományok 115/km2 

népsűrűségével szemben a hűbéres-

államok lakosságából alig 44 jut 

átlag egy négyzetkilométerre. Per-

sze mind a két kategórián belül 

nagy szélsőségek akadnak, de azért 

jóformán valamennyi tartomány-

ban sokkal népesebb az a rész. 

amelyet teljesen elvettek a benszü-

lött dinasztiáktól. 

Árnyék-fejedelmek 

Bongáliából 199.015 km2 50,114.002 

lakossal (252/km2!) áll közvetlen 

brit uralom alatt és mindössze 

14.073 k m M 973.336 lakossal (69/km2) 

hagytak meg a fejedelemnek. Rend-

kívül hasonló az Agra és Aüd egye-

sített tartományok esete": 275.292 

km2, 48,408.763 lakossal (176/km2) á 

bonszülött uralkodóknak megha-

gyott. 15.407 km2, HWvc 1.206.070 la-

kossal szemben (78/km2) Madrass 
tartomány is Csak anuyiban kivé-

tel. hogy a 368.438 km2 nagyságú és 

45.740.107 lakosú brit rész 127/krn2 

es népsűrűségével szemben, a hűbé-

resek 27.702 km3-en 6,754.486 lakos 

élt, tehát 244/kin2, de a lélekszám-

ra utána következő Bihar és Orisz 
sza tartományokból már ismét a 

briteké a sűrűbben lakott, rész: 

215.378 km2, 37,677.576 lakossal (175/ 

km2), a kormányzata alá tartozó 

h íl béráHaraokka} szemben, ahol 

71.195 km«-en 4,652.007 lakos élt (63. 

kms). A STÜD március 30-i számi-

la-n lö iö l t táblázat alapján köuy-

nyen tovább lekét folytatni ezt az 

öfeí'A-'fecrdMsi Panzsab. Bombay 

• • K E S É R U V U . 

és a kisebb lélekszámú tartományok 

eseteiben is. Igy abból a kilenc tar-

tományból, amelyekhez hübérváH®' ' 

mok is tartoztak, a közvetlenül 

Brit-Indiához tartozó rész mind " 
kilenc esetben népesebb, nyolc eset-

ben sűrűbben lakott és hét esetben 

nagyobb területű, mint az alájuk 

rendelt benszülött uralkodók orszá-

gai. Területi szempontból a két ki-

vétel az Északnyugati határtartQ 
mányok és Beludzsisztán, ahol 3 

benszülött fejedelmeknek megha-

gyott terület nagyobb ugyan, d» 

szintén kevésbé népes, Beludzsisz-

tán különben is rendkívül gyéren 

(2.5Am2) lakott ország, fokozottabb 

benépesülését kedvezőtlen gazdaság-

földrajzi helyzete késlelteti. 

Executive Council 

A 16. Indiai-tartomány (hivatalos 

néven Brit-India) közül az 1919. évi 

alkotmány szerint 11-nek saját kori 

irányzója van, akit a király nevez 

ki 5 évre és az angol parlamentnek 

tartozik felelősséggel. A tartomá-

nyi kormányzó a fontosabb ügyek-

ben maga dönt az általa kinevezett 

4 tagú végrehajtó tanács (Executi-

ve Council) segítségével és ísűpán 

a többi ügyekben (egészségügy, 

közoktatás, mezőgazdaság) enged 

beleszólást, a tartományi törvény-

hozó testület bizalmától függő 

benszülött miniszternek. Ezzel 

szemben 5 tartomány közvetlenül 

India központi kormányzatának 

van alávetve, amely hatalmát itt ' 

évre kinevezett főbiztosok útján 

gyakorolja. 

A hűbéráUamok túlnyomó több-

sége Is az indiai alkirály joghaté' 

sága alá tartozik és csak egy töre-

dékük került Asszáu és Pandzsab 

tartományok kormányzóinak ha-

táskörébe. , 

Delhi főváros és közvetlen kör-

nyékéből 1912 szeptember 30-án kü-

lön tartományt (Delhi Impe¥i»! 

Enclave) alakítottak, mely szintén 

közvetlenül India központi kor-

mányzatának van alárendelve, 

saját törvényhozó testülete is van 

41 kinevezett és 104 választott 
Tar 

gal. Az 1931. évi népszámlálás sze-

rint Nagy-Delhi 636.246 lakosából 

447.44 esett magára a" fővárosra, hr 

hát a mai Magyarországnál 23-szC 

népesebb Indiai Császárság székh®' 

lyé aránylag kis város az 1,162.88-

lakosú Budapesthez képest. Tg®*' 

hogy Ivalkutla (1,796.734 lakosú elő-

városaival 1,485.582) es Bombtó' 

(1.161.383 111.. 1,340,907) India 

legfontosabb kikötővárosa többszö'' 

te népesebb a központi fekvésű fő-

városnál és körülbelül Budapestbe' 

hasonló népességűek, bár környé-

kükkel egyiitt egyik sem éri el 3 

milliós Nagy-Budapestet. 
El®' 

kiutetben India inkább az Észak-

amerikai Egyesült-Államokra e*1^ 

lékozetet, mert a fővárosa táv-e 

esik a gaadasági élet fokosaitól. 
M. Ki , 

tiiöfizciöiuK na»i a. 

8 0 f i l l é r é r t 
tMiKlcunap cserélhetnek könyve* 
D&IJil Mi V a k o r s z a t í UóIcíöIÜ"' 
tarában. 
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Az ember dflapősztöne: a létösz 

t8n. Létezni, lenni, élni! Ez az alap-
l,sziöu hármas irányban ágazódik 

mintegy egyenes folytatása az 

feniitartás ösztöne, az egyéni lét, 

a hús-vér-lélek emberi szintézisnek 

biztosítása az elháríthatatlan halá-

lig. Lefelé ágazódik belőle a faj-

fenntartás ösztöne, ugyanezen egyé-

ni emberi élet folytatásának bizto-

sítása az utódokban, a fajban — 

löldi síkon. De van egy felfelé irá-

nyuló harmadik ágazódása is': az 

anyagtalan tiszta lélek életösztöne, 

azaz a törekvés az egyéni élet ha-

'ál utáni folytatására, földöntúli, 

transzcendens síkon. 

Az önfeláldozás ösztönének köré-

he tartozik mindaz, ami az egyén 

földi életét biztosítja: táplálkozás, 

munka, pihenés, szórakozás stb. A 

fajfenntartás ösztöne körül Csopor-

tosulnak; szerelem, élettárs, gyer-

mek, gsalád, nemzetség; legtágabb 

keret tehát, ami mindezt magában 

foglalja, a nemzet, vagy más szó-

val, de majdnem Ugyanazt jelent 
v«> a haza. S végül a lélek transz 
c®ndens ösztönei a vallás — euró-

ba i viszonylatunkban a keresztény-

i g — intézményeiben nyeli kielé-

gülést. 

Az emberi lét alapösztönének hár-

mas főmegnyilvánulási formái ter-

mészeti, ezeknek fentebb körvonala-

zott keretei történeti adottságok; 

fehát olyan valóságok, amelyeket 

az egyéni és közös életberendezések 

formáinak kialakításánál nem lehet 

"zúmításon kívül hagyni. S az em-

beriség története tulajdonképpen 

nem más, mint állandó küzdelem, 

heroikus erőfeszítés, a hármas ősz 

tön érvényesítése, s az azokból fa-

kadó számtalan különféle egyéni és 

közös életviszonylatnak egyensúly-

ba hozása, vagy egyénsúlybantar-

fása érdekében. Messzekanyarod-

nánk kitűzött céluuktól, ba ezen ál-

lítás igazságának bizonyítását vé-

gigkisérnők a világtörténelem fo-

lyamán s így csak jelenünkre és a 

közelmúltra vehetünk tekintetet, 

hogy mielőbb megközelíthessük 

voltaképpeni célunkat: a jövő élet-

rendje kialakításának problémáját. 

Nem szorul bizonyításra, hogy je-

len korunk vezéreszméje — ha 

ngyan qrősen materiális vonatko-

zásainál fogva egyáltalán megér-

demli az „eszme" nevet —í a gaz-

daság. Ez az eszme a kapitalizmus 

gazdasági rendszerében öltött tes-
tf,t. Ez a test pedig beteg. Még pe-

dig beteg azért, mert: csak test. A 

kapitalizmus nem azért rossz, mert 

kapitalizmus, hanem azért, mert ez 

a kapitalizmus nemzetközi és val-

lástalan. Szóval csak az egyén föl-

di- anyagi boldogulására van tekin-

fettol, az emberi élet temészetadta 

másik két — faji ós égi — összete-

vőjét nem veszi figyelembe. A tőke 

~ nom hisszük, hogy szükségképen 

nem Ismer nemzeti érdekeket. 

Mammonon kívül nem ismer más 

'"fent s következőleg az énen kívül 

ismer más embert sem. Ebben 

kapitalizmusban éppen azért van 

«gy nagy elleumoudás: míg némely 

'''evesek önfenntartását túlontúl is 

H'<?galap0aía a á t j i g a a g y tömege 

•kt?t ** az önfenntartás ösztönének leg" 
i — h ű i i á n 

elemibb feltételeitől is megfoszt,. 

Nyomában tehát szükségképpen be 

következik a szociális nyomor. 

Az egészségtelen következmények 

ro legpregnánsabban Marx muta-

tott rá először a mult század köze-

pén. Ahhoz azonban már elégtelen 

volt, hogy a baj okait is helyesen 

megállapítani és pláne gyógyítani 

tudja. Gyógyszereiből — a marxi 

szocializmusból — éppen a szüksé-

ges gyógyhatású alkatrészek híá 

nyóznak: Isten és Haza, Ez a szo-

cializmus voltaképpen kifordított 

kapitalizmus, amely ez Utóbbi ál-

tal kisemmizett tömegek egyedei-

nek egyéni földi életboldogulását 

célozza. És éppen azért életképtelen 

irányzat, mert Bsak ezt Célozza. A 

földön fajhoz, illetőleg nemzethez, 

a földön túl pedig Istenhez is tar-

tozó teljesértékü embert nem tud-

ja kielégíteni. 

A' szocializmust a hiányzó transz-

cendentális, vallási, keresztény tar-

talommal a keresztényszocializmus 

töltötte meg, mely iránt X I I I . Leó 

pápa századvégi hires Rerüm Nö-

vaíum enciklikájában bírja főfor-

rását. A keresztényszocializmust a 

kapitalista rendszer beteges kinö-

véseit nyesegeti, hivatkozással a 

felebaráti szeretet isteni kinyilat-

koztatáson alapuló parancsára. A 

földi gazdasági rendet tehát bele-

építi egy magasabb isteni világ-

rendbe s evvel a kérdést tulajdon-

képpen lényegileg meg is oldja. 

Valamennyi rendszer az ember 
hármas alapösztönének valamelyi-
kéből táplálkozik, a hibájuk és hiá-
nyuk az, hogy nem sikerült megva-
lósítani önmagukban a helyes 
arányt és összhangot az ős életösz-
tön három főmegnyilatkozási mód-
ja között. S ebből az is nyilvánva-
ló, hogy az egyedül helyes és töké-
letes rendszer az, amely az egyén 
életboldogulását nemzeti keretbe 
foglalva összhangzásha hozza az 
isteni világrenddel, vagyis hazai 
síkra vetítve az elméletet: amely 
keresztény, magyar és szociális. 

A magyar Cél legyen: egy ilyen 

teljes életrendnek a kiépítése. A ki-

alakuló. illetőleg kiépítendő, új 

életrendnek az emberi természetnek 

megfelelően — az összetevő erők he-

lyes arányban és kiegyensúlyozott 

harmóniájában — kereszténynek, 

nemzetinek és szociálisnak kell 

lennie. 

A célhoz vezető útak, módok, esz-

közök sorából azonban eleve ki kell 

zárnunk azt, hogy már kiépített 

külföldi rendszereket vegyünk át. 

Mert ne feledjük, hogy ezen szocia-

lizmusok nacionalizmusa más nem-

zetek testéve van szabva. A magyar 

nemzettest ezekben esetleg lötyög, 

vagy talán inkább kényelmetlenül 

feszül. 

Az ú j életrend kiépítése Csak" az 

évezredes magyar alkotmány alap-

ján történhet s így nem marad más 

megoldás, mint „keresztény-nemzo-

ti" irányzatunkat megtölteni szo-

ciális tartalommal. Alaposan és bő-

ségesen. Hogy a keresztényiséjfe ne 

csak ívott malaszt és pusztában ki-

áltó szó, azaz üresen kongó frázis 

kgyea, ne mei'üljöu ki áz antisze-

mitizmus negatívumában, hanem 

valóban evangélium! telítettségű 

krisztusi szellemiséget jelentsen. 

És a nemzetisége több legyen olcsó 

búsmagyarkodásnál "és ne Bsak az 

imnepies alkalmak díszmagyarjai-

ban jusson kifejezésre, hanem a 

nemzet egyetemének megbecsülésé-

ben. Igy visszanyerik régi Csengé-

süket és valőrjiiket a „keresztény" 

s „nemzeti" szavak, melyek — saj-

nos — az utóbbi évek politikai 

zsibvásárén sokat veszítettek erede-

ti árfolyamukból. 

Magyarországot nemcsak a jelen 

adottságai kényszerítik, hanem az 

ősi mult hagyományai kötelezik er-

D E L M A G V A f i O B S Z A l i 

re a keresztény, nemzeti és szociá 
lis építő munkára. Hiszen a ma-
gyar nemzet legősibb királyi törzse 
mindhárom irányban oly ragyogó 
példaképet állított a nagyvilág elé 
minők: Szent István, Szent László 
és Szent Erzsébet: Tstván a h i t 
László a nemzeti magyarság és Er-
zsébet, i az áldozatos szociális 'érzés 
szentje, hőse, irányt mutató Csil-
laga. 

K. Gy. 

Nemzeti önérzetünk, emberi érzésünk és 
becsületünk egyaránt megköveteli tőlünk, 
bogy gondoskodjunk harcoló katónáink-
ról. Olvassuk el gondosan a honvédség 
téli ruhagyéijiő akciójának felhívását l 

Áz Olvasó irja 
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Juhász Gyufa „kiadatlan" műfordítása 
Tisztelt Szerkesztő Urí A Délma-

gyarország szerdai száma Juhász 

Gyula »Énekek éneke* 8. műfordí-

tását közli a "Magyar Csillag* ö. 

szépirodalmi szemle szeptemberi 

száma nyomán, s a megjegyzésben 

az olvasható, hogy ez eddig kiadat-

lan kézirat volt, amelyet most nyúj-

tott át a "Magyar Csillag* szerkesz-

tőségének Tonelli Sándor, 

Jót nevettem volna ezen a turpis-

ságon, ha nem volna olyan szomo-

rú valóság az a méltatlan játék, 

ami Juhász Gyula körül évek óta 

felyik. A magyar szellemiségnek 

ezt a legnagyobb szellemi értékét 

legalább teste halálában ne inzultál-

juk azzal, hogy lépten-nyomon "ki-

adatlan müvét* publikáljuk Csak 

azért, hogy nevünk nevével szere-

pelhessen. Merthiszen most is az 

történt, hogy nyomtatásban megje-

lent és kötetben kiadott műfordí-

tást prezentálták a jóhiszemű szép-

irodalmi lap szerkesztőjének s a 

Délmngyarország Ugyanilyen jóhi-

szeműséggel közölte az emiitett 

szemle nyomán. Kezemben van 

Zolnai Béla profeszor kitűnő folyó-

iratának, a »Széphalomnak« 1932 

április—júniusi száma, amelynek 

41—42. oldalán már megjelent Ju-

hász Gyulának a műfordítását, ez 

mű műfordítása, teljesebben, mint 

most a "Magyar Csillagában. Hogy 

Zolnai milyen nagyra becsülte Ju-

hász Gyulának a műfordítását ez 

kitűnik abból a köszöntősorokból, 

amivel Zolnai Béla a "Széphalom* 

fenti számát Juhász Gyulának el-

küldte. Ez igy hangzik: *Juhász 
Gyulának, álci ennek a számnak 
legszebb darabját adta tisztelő ba 
rútsággal és régi hálával Zolnai 
Béla Szeged, 1932 augusztus 6.* 

Aztán megjelent ez a müforditás 
Szűkítsék kiadásában azzal a szép-
séghibával, hogy a sajtó alá ren-
dező nom a műfordítások, hanem az 

eredeti versek között adta közre. 

Emlékezetes, hogy ezt az "összes 

Juhász Gyulát* valósággal izekre 

szedte az a folyóirat, amely mosi 

nem emlékezett az Énekek énekére 

és mint kiadatlan kéziratot publi-

kálta. S ezt a hibát elkövette a Dél-

magyarország is. Szeretném, Ha ez 

eset tanulsággal szolgálna a jövőre 

s Juhász Gyulához több tisztelettel 

közelednének mindazok, akik min-

denáron szolgálatot akarnak tenni 

a magyar szellemiségnek azzal, 

hogy a költőzsenit felfedezik és 

kiadatlan müvét publikálják. 

Tisztelettel: Aláírás. 

Szabadságomról visszajöttem, a 

német, angol nyelvtanifást 
szeptember elsején megkezdem. — 

Tisza Lajos-körűt 31 szám. 237. 

Szélhámoskodás 
a tanyai árvízkárosultak 

építőanyagával 
(A Déluiagyarország mui,katár»afólj| 

A Szegedi Közjóléti Szövetkezetben 
most adják ki azoknak az árvízkáro-
sultaknak az építőanyag-utalványokat, 
akik eddig nem kapták meg az építke-
zéshez szükséges anyagokat. Ennek so-
rán az elmúlt napokban lelketlen szél-
hámossággal károsított meg egy alsó-
tanyai árvízkárosultat a hivatalban 
egy odavetődő fiatalember. A gazdák 
sorban állottak a hivatal folyosóján, 
amikor egyikükhöz odalépett egy fia-
talember s azt mondta, hogy oda tar-
tozik a hivatalhoz és 10 pengőért el-
intézi, hogy a gazda soronkivül meg-
kapja a kiutalást. Tekintettel arra, 
hogy a gazdának sürgős szüksége van 
az építőanyagra, odaadott 10 pengőt a 
fiatalembernek, aki erre bement a hi-
vatalba és ott az árvízkárosult gazdá-
nak adva ki magát, átvette az utal-
ványt. Ezután megígérte, hogy gon-
doskodik az építőanyag kiszállításá-
ról is s az erre szükséges összeget is 
elkérte a gazdától. Miután az építő-
anyag azonban nem érkezett ki a ta-
nyára, a gazda bejött a Közellátási 
Hivatalba érdeklődni, hogy mi van az 
anyaggal? Ekkor derült ki a szélhá-
mosság, mire feljelentést lettek a fia-
talember ellen a rendörségen. 

Ezzel az esettel kapcsolatban a 
Közjóléti Szövetkezet ezúton is közli, 
hogy mindenkinek személyesen s a jő 
vőben a személyazonosság igazolása 
mellett kell átvenni az utalványokat s 
felhivja az érdekelteket, hogy az utal-
ványt senki részére másnak, mint a 
kereskedőnek ki ne adják kéríÜiMl 
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A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Múzeum egész évben 
nv itva. 

Szolgálafos gyógyszertárak: I,ejn-
zinger örök. k. Tukats Sándorné 
Horváth M. n. 9, Pósa Balázs Kál-
vária-utca 17, Kocsis J, Endréné 
'öldmijves-utea 17, Srimcczi jjc|a 
Somogyitejep IX. u. 489. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
J é 1 m e z b A 1, Korzó Mozi: K a d e t 
s z e r e l e m , Széchenyi Mozi; N<i«r 
ty f i n ese te Tó th M a r i v a l . 

—oQo— 

A hesi halált halt 
Kormányzóhelyettes 

kitüntetése 
Budapest, szeptember 2. A Hon-

védségi Közlöny szeptember 1-i szá-

ma közli a legújabb hadikitüntete-

seket. Az első helyen közli a hon-

védség hivatalos lapja, hogy a Kor-

mányzó ur őfőméltósága augusztus 

23-án Gödöllőn kelt legfelsőbb el-

határozásával a hősi halált halt vi-
téz nemes nagybányai Horthy Ist-
ván tartalékos főhadnagynak a 
Szovjet elleni hadmüveletek alkal-
mával az ellenség előtt tanúsított 
kiválóan vitéz és önfeláldozó maga-
tartásáért a Magyar Érdemrend Lo 
vagkereszijét hadiszallagon a kar-
dokkal adományzla. Mint ismere-

tes, Horthy István hősi halála előtti 

napon légi harcban lelőtt egy szov-
jet vadászgépet és ekkor terjesz-
tette fel kitüntetésre parancsnoka, 

—oQo— 
— Kisasszony napján vezeti be a 

megyéspüspök az uj kanonokokai stal. 
luujaikoa. Kettős szép ünnep szinnetye 
lesz a lugádalmi székesegyház Kisasz-
szony napjan. E napon, a i.0 orai nagy-
im se keretében teszik le a hivatalos 
esküt a szegcdi szekeskaplalan tagjai 
lopasztoruk Kezébe, aki az ünnepélyes 
aktus rn.an bevezeti okét slailuniuküa. 
Amint ismeretes, a székcskaptalan 
mar ezév január 1-én megalakult es 
megkezdte működését, de a káptalan 
tagjai az okét megillető helyet mind-
ezideig néni foglalhatták el a püspöki 
székesegyház szentélyéhen, mert a ka-
uonoki stailumok elkészítéséhez idö 
kellett. Jgy került ez a nevezetes ak-
tus Kisasszony napjára, a keresztény 
magyarság Maria ünnepélyére. A má-
sik ui.uepi aktus a fogadalmi tem-
plom Maria-kapotnajának megnyitása 
it sz, amelyet szintén dr. G' 1 a t i f e I -
(i e r Gyuia pápai trónálló, megyés-

püspök ad át rendeltelésének. Amint 
koztudomásu, ebben a kápolnaban 
őrizték az ösi Szent Demeter-tempiom-
boi átmentett kis Mária-szobrot, amely 
közel 200 esztendőn keresztül volt a 
szegediek áhítatos kegyeletének tár-
gya. A kápolna azonban mindezideig a 
fogadalmi templom befejezetlen részei-
hez tartozott. Most azután B a r t Fe-
renc budapesti egyházművészeti ter-
vező ünnepi diszbe öltöztette a kis ká-
polnát és gyönyörű márványoltárt al-
kotott a kegyszobor számára, amely 
czekután méltó díszben várja oda a 
Mária-tisztelö híveket. A kettős ün-
nepre a belvárosi egyházközség szoká-
sos havi értesítőjében hivja meg a hí-
veket, de természetesen hivatalos ar-
ra — és minden bizonnyal nagy szám-
ban meg is fog jelenni — a város 
egész katolikus társadalma. 

Az uzsorabiróság felmentette, 
a tábla hathönapl börtönre fteite 

a cnhortirágitó kereshedöt 
Árdrágítók napja oz Ítélőtáblán 

(A Délmagyar ország munkatársá-
tól) Szerdán délelőtt árdrágítók fe-

lett ítélkezett a szegedi tábla Curry-
tanácsa. 

Gábris Károly 28 iéves orosházi 

baromfi kereskedőt a. gyula törvény-

szék Orosházán működő nzsora-

birája 100 pengő bénzbüntetésre 

itélte, mert az idén márciusban az 

orosházi hetipiacon a tojás kilóját 

3 pengő 20 fillér maximális ár he-

lyett 4 pengő 40 fillérét vásárolta. 

Gábris ngy az elsőfokú fórum előtt, 

mint a szerdai táblai tárgyaláson 

tasradta. hogy árdágitást követett 

volna el, a tábla azonban, miként 

az alsófoku bíróság, bizonyítottnak 

találta az árdrágítás vétségét és 

helybenhagyta Gábris 100 pengős 

büntetését. Az ítélet jogerőre emel-

kedett 

Id. Vincze Endre 66 éves gyomai 

gazdálkodó azért került a gyulai 

törvényszég gyomai uzsorabirája 

e!é, mert áprilisban 140 kiló tenge-

rit hárem részletben 36 pengőéit 

adott el és ezzel elkövettte az árdrá-

gítás vétségét. Az uzsorabiróság 300 

pengő pénzbüntetésre itélte id. Viu-

czét. aki fellebbezéssel élt a szege-

di ítélőtáblához; A tábla az első-

fokn bírósággal egyezően állapi-

tetta meg a tényállást és YinCze 

büntetését helybenhagyta. 

Breitenbach Péter 43 éves nemes-

ráilitiesl volt fiiszerkereskedő ta-

valy októberben és novemberben a 

kristálycukrot a hatóságilag meg-

állapított 1 pengő 08 filléres ár he-

lyett 1 pengő 20 fillérért árusította. 

A hódsiyri uzsorabiróság árdrágí-

tásért vonta felelősségre. Breilen-

bach azzal védekezett, bogy abban 

az időben felszámolta üzletét, mert 

felhagyott a kereskedéssel, éppen 

ezért még olcsóbban ís adta áruit, 

nemhogy drágítani akart volna. A 

hódsági uzsorabiróság elfogadta vé-

dekezését és felmentette Breiten-

baébot az árdrágítás vádja alól. 

Fellebbezés folytán szerdán a tábla 

elé került az iigy. A tábla nem fo-

gadta el a volt kereskedő védekezé-

sét, ellenben a bizonyítási anyagból 

azt állapította meg, hogy Breiten-

bach sorozatosan drágábban adta a 

cukrot a maximális árnál, tehát 

elkövette a drágítás bűntettét. Ezért 

a tábla megváltoztatta az uzsora-

biróság Ítéletét és Breitenbach Pé-

tert 6 hónapi börtönnel sújtotta. 

csutoriöhön csic flekken es vargabéles eileremöen 
Moinár Eva éneke:, Süveges Franci Hawai-gitáron játszik, Boldizsár Gazsi 
zenekara kisen. Icieton 28—46. luiajdonos. Cterey Jozsein . 

Románc 
Újszegeden láttam egyszer. 
Nem volt népünnepeiy, csak ren-

des vasárnap összeiogódzkodó lá-
nyok korzózásával, tuhegyüre pö-

dört bajszú katonafiuk kacarászásá-
val. Akkoriban nagy divatját élte a 
konfetti, meg a szerpentin, a lányok 
visítottak, mikor a párásodó nya-
kukba gyömöszöltek egy marékra-
való színes papirt, de a felháboro-
dásuk csak tettetett volt, mert lé-
nyegeben büszkén tűrték a kivá-
lasztottak szerepét. A legszebb lány. 
nak lesz a legtöbb lemosakodni va-
lója. Hát aztán ott boklázott a tö-
megben egy ifjú pesztra is, talán 
éppen az első kimenőjén. Szeplőske 
volt és vánnyadt, hegyes kis pa-
raszthasa előre tolva, a lábán fer-
desarku magassszáru cipő, amit 
nyilván a gazdasszonya sózott rá 
előnyös árban. Csak billegett leló-
gó kézzel, mindent megbámult, vele 
azonban nem törődött senki. Már azt 
se bánta volna, ha az ő varkocsát 
is megrángatják pajkos inasgyere-
kek, — ahogyan épp most próbált 
valamelyikük ismerkedni egy hozzá 
hasonló pesztrával, — el volt rá 
szánva, hogy szigorúan rászól, lé-
lekben azonban nem haragszik. De 
szigorúságra oktatták, mikor el-
eresztették hazulról. a máz pedig 
még friss volt, érintetlen, épp csak 
hogy repedezésre készülő. Mordom, 
ment a tömegben, billegett, néha el-
sodródott és senki észre nem vette. 
Neki nem jutott konfetti, meg szer. 
pentin, meg tekintet 'és oajzán szó, 
gyöngédségében is darabos, a kis 
pesztra elveszeit ebben a vison-
gásban, kacagásban, legények kezé-
re ráverő társadalomban. Figyel-
tem, mert mindig együtt érzek a 
gyámoltalanokkal, minden -bánatát 
átéreztem. Akkor a kis pesztra le-
hajolt, mintha a cipője fűzőjét iga-
zítaná heyre, de ez ravaszság volt. 

— A mozdulat kellett neki bogy le-

hajolhasson, mert igy tudott fel-
markolni egy csomó porba hullott 
konfettit. Utána néptelen oldalúira 
tért, ahol bokrok takarják el a 
nyilvánosság elöl az ember fiát, ki-
csi markát kinyitotta s a felszedett 
konfettivel teleszórta a kócos haját, 
juttatott a nyakába, a ruhájára is. 
Azután — utánozhatatlan sugárzás-
sal az arcán —, visszament a tö-
megbe. Igenis, lássák, higyjék, hogy 
őt is megdobálták, észrevették, van 
olyan figyelemreméltó, mint a töb-
bi lány. Egyetlen szem konfetti nél-
kül haza se lehetett votna kerülni. 

(Bob.) 
1—oOo— ' 

— Feketelistára kerülnek az árdrá-
gítók. Budapestről jelentik: A hivata-
los lap csütörtöki száma közli az 
igazságiigyminiszter rendeletét, amely-
nek értelmében — ha a királyi bíró-
ság kereskedőt, vagy iparost árdrági-
tási visszaélés, vagy a közellátás ér-
dekét veszélyeztető bűncselekmény 
miatt jogerősen elitéi, az ügyben első-
fokon eljáró bíróságnak a elitéiésrői 
értesíteni kell a elitólt telepének he-
lye szerint illetékes törvényhatóság 
első tisztviselőjét. (MTI) 

Alacsony vízállás miatt nem megy 
a bácskai hajó. A MFTR szegedi ügy-
nökségétől vett értesülésünk szerint a 
Magyarkanizsa, Ada, Mohol felé köz-
lekedő személyhajó az alacsony vízál-
lás miatt további intézkedésig nem 
közlekedik. 

— Az njhurgonya ára. Szeged vá-
ros közellátási hivatala közli: A bur-
gonya uj ára a 81900—1942. K. M. sz. 
rendelet értelmében: rózsa és Gülbaba 
termelői ára a piacon vagy házhoz 
szállítva kilója 29 fillér, nagykereske-
dő a kiskereskedőnek kilónkint 29 fil-
lér, kiskereskedő a fogyasztónak ki-
lónkint 33 fillér, Ella és sárga burgo-
nya termelői ára a piacon vagy ház-
hoz szállítva kilónkint. 25 fillér, nagy. 
kereskedő a kiskereskedőnek kilónkint 
25 fillér, kiskereskedő a fogyasztónak 
kilónkint 29 fillér. 

Rendelet az elsőéves zsidó 
vegyész és természettan-

szakos egyetemi hallgatók 
felvételéről 

Budapest, szeptember 2. A biva-

talos lap csütörtöki száma közli * 

minisztérium rendeletét amely sze-

rint az, egyetemeken szervezett 

vegytani és természettani intéze-

tekben, laboratóriumokban, va la* 

mint az egyetemi oktatás célját 

szolgáló minden olyan intézet, ahol 

a hallgatók gyakorlati, vagy egyéb 

munkájához szükséges helyek osak 

korlátolt számban állnak rendelke-

zésre, az első évfolyamra felvett 
zsidó hallgatók közül csak annyit 
lehet felvenni, hogy számuk ne ha-
ladja meg az intézetbe felvett első 
évfolyambeli összes hallgatók szá-
mának 6 százalékát. (MTI) 

_:oQo—i 

— Kádár államtitkár lett az Orszá-
gos Szociális Felügyelőség elnöke. Bu-
dapestről jelentik: Az m. Kir. miniszté-
rium az Országos Szociális FelugyeJö-
seg ügyvezctö-elnöki teendőinek eiia-
tása alól vitéz dr. Bonczos Miklós 
igazságügyi államtitkárt sajat kérel-
mére felmentette és az Országos Szo-
ciális Felügyelőség ügyvezető-elnöKi 
teendőinek ellátásával dr. Kadar L. 
Levente belügyi államtitkait Mftta 
meg, 

— Nagyarányú csatornaépítés Csa-
nádban. Az idei roppant méretű csa-
tornaépítési munkába kezdtek a vár-
megye egész területén. A csatornaépí-
tés súlypontja Királyhegyes, Békes-
sámson és Apátfalva, a legnagyobb 
károkat szenvedett községek határá-
ban van. Az árvízvédelmi munkála-
tokkal kapcsolatban Makó város lei-
irattal fordult a földművelésügyi mi-
niszterhez azt kérve, hogy a csator-
naépítéseknél vegyék figyelembe » 
makói érdekeket is s a viznek olyan 
levezetést adjanak, hogy a csatorna-
hálózat Makó határát is mentesítse a 
nagyobbarányu belvízi áradástól. 

— Janik-vendéglőben ma flekken 
éa vargabéles. 

— Eltemették Moldván Lajost. Szer-
dán délután nagy részvet melleit te-
mették el a belvárosi avangéhkus te-
metőben a hosszas betegeskedés utan 
elhunyt M o l d v á n Lajos ujszegedi 
gyógyszerészt. Moldván Lajos halálá-
val a város társadalmi és közéletének, 
különösképpen pedig az ujszegedi köz-
életnek egyik régi, tekintéiyes és nagy 
agilitásu vezető férfia távozott a® 
élők sorából. Tagja volt évtizedek óta 
a város törvényhatósági bizottságá-
nak, elnöke a görög katolikus egyház-
községnek, az Ujszegedi Polgári Kör-
nek s számos más társadalmi egyesü-
letben és intézményben töltött be évti-
zedeken át vezelö szerepel. LIaiala osz-
tatlan mély részvétet keltett szánualan 
jóbarátja és ismerőse körében. Szerda 
délutáni temetésén nagyszámú gyá-
szoló közönség jelent meg. Az ujsze-
gedi gyászházban lefolytatott végső 
szertartás után a belvárosi evangéli-
kus temetőbe vitték az elhunytat s itt 
a család sírboltjában helyezték örök 
nyugalomra. A gyászszertartást Laőo-
merszky Béla görögkatolikus lelkész 
végezte, búcsúbeszédet Lázár Lászl" 
tanár és Ugi Géza ujszegedi plébános 
mondották a gyászháznál. Utóbbi Uj-
szeged közönsége nevében búcsúzott-

BeiratasoK a szegedi izr. nepiskoiaiM 
szeptember 1—ií-a (kedd, szer-
da, csütörtök) naponta 10—12, a hit-
községi székházban. Ugyanakkor f " 
juk be a gyermekfoglalkoztató növen-
dékeit. Tanévnyitó istentisztelet 
(szombat) 9 órakor. A tanítás 9-én a 

órakor kezdődik. i0 0 



. Elítélték ai ujstegedJ tiszti te 
m*4P»lya betörőjének orgazdáját. A 
"Jár elején betörő járt az ujszegcdi 
,iszti teniszpálya Klubházában«és ellö-
kött több ruhadarabot, néhány tőiüi-
fozöt és asztal teritöt. A tolvajt Sza 
00 Sándor személyében nemsoká el-
'ogták és a törvényszék el is Ítélte 
"yolchónapi börtönre. A lopott holmik 
azonban nem kerültek meg, mert Sza-
bó nem tudta megmondani, ki az a 
zsibárus, akinek a lopott tárgyakai 
riadta. A teniszpálya altisztje egyszer 
a zsibpiacon jártában Petrovics János 
zsibárusnál felismerte a klubháznál 
ellopott asztalteritőket és törüiköző-
ket. |gy került Petrovics szerdán or-
gazdaság miatt á törvényszék egyes-
Mrája elé. Vitéz dr. Hárs László 
cgyesbiró tulajdon elleni kihágásban 
Mondotta ki vétkesnek Petrovicsot és 
21 napi elzárásra Ítélte. 

— Orvosi hír. Seresné dr. Bucsy 
"iroska fogorvos szabadságáról visz-
szajOtt. Rendel Széchenyi-tér 2a. alatt. 

245 

— A SZEGEDI PIACI ARAK. A 
riai állatpiacra felhajtottak 57 sovány 
sertést. 22 választási malacot. Az árak 
a következők: sovány sertés kilója 
25-35 kilóig 3.20, 30—35-ig 2.95, 35— 
40 k i l ó s i g 2.75, 40-45-ig 2.60, 45—50-ig j 
2-43, választási malac párja 30—50 P 
Húsok. Marhahús eleje I. rendé 
2-62 pengő, II. rendű 2.42, hátulj.. 
1 r. 2 98, I I. r. 2.78, oorjucomb csont 
nélkül egészben 3.70, szelve 4.—, la-
pocka csont nélkül 3.30, karaj csont- ] 
léi 2.80. szelve 3.10, nyakas, szegy és i 
Paprikásnak való 2.30, sertéscomb 
csonttal 3.20, csont nélkül 3.70, karaj 
csonttal 3.50, csont nélkül 3.80, lapoc-
ka csonttal 3.10, csont nélkül ásókar-
ja 3.00, köröm 1.00, fej és farok 1.70, 
csülök 2.00, bárányhus eleje 2.00, há-
tulja 2.40, birkahús eleje 1.60, hátulja 
2-40, Zsil-szalonna bőrrel 3.14, bőr nél-
kül 3.34, háj 3.60, zsir 3.80 pengő. 

és tejtermékek. Teljes tej literje 
Piacon 38, szállítva 42, csarnokban 41 
--42, fölözött tej 14, termelőnél tejfel 

. 1 '60—t.80. tehéntúró sovány Kilója 
1 15, zsíros 1.25, viszonteladónál so-
yáhy 1.35—1.45. Szárnyasok: csirke ki-
'öja 3.20, tyúk 2.75. kacsa sovány 1.90 
Péngö, híd sovány kilója 2.20 pengő. 
Tojás. Termelő és kereskedő kilón-
kint 8.20. kicsi darabja 16, nagyobb 17 
kereskedő az üzletben 3.26, kicsi da-
rabja 17 fillér, nagyobb 18 fillér. 
Gyümölcs. Alma nyári" édes kilója 60-
4) savanyu 60-1.10. hulló 25-35, körte 
nyári szép 90—1.40. közönséges 40-86. 
«i lVa, 25-80, ringló 70-1.30, csenie-
geszöllő 60—1.10, közönséges 60—90, 
görögdinnye 17—28, sárgadinnye 20— 
50 fillér, kilórikiut. Zöldségfélék: Bor-
só zöld hüvelyes kilója 1—1.50, fej-
tett 1.50—1.80. zöldbab kilója 35— 
50, burgonya nyári ótott, I. r. hollan-
di rózsa és Gülbaba termelői ára 29, 
Őszirózsa és II r. hollandi rózsa 2/. 
Ella és sárga 25, a kereskedő és pia-
ciárus ezekhez az árakhoz kilónkínt 4 
fillért számithat hozzá, a fogyasztóval 
szemben, vöröshagyma kilója akár ter-
celő, akár viszonteladónál: makói I. 
r- 28, II. r. 32. szeged vidéki I. r. 19, II. 
p: 14, fokhagyma 61, petrezselyem 53, 
sárgarépa 81 vöröskáposzta 35—47, 
*é!!er 60l-1.00. fejeskáposzta 40-43, 
kelkáposzta 40—64, karfiol feje 14-70. 
saláta 10—16, karnláb téli kilója 50, 
fŐzötök 10—16, paradicsom 4—10, 
"horka szelni való 6—12, apró sava-
nyítani 10—00. zöldpaprika apró he-
gyes 10 drb 1-4, tölteni való 10 drb 
te-^0, zöldtengeri csöve 8-1® t í I l er 
Takarmány. Rétiszéna mázsája 9.00. 
Oiiiharszénn 8 76 P 

— jjiiiiusegi huzav eiomag igénylése. 
A földművelésügyi miniszter a szege-
di gazdák részére nagyobb mennyisé-
gű minőségi búzavetőmagot bocsát az 
idén is rendelkezésre. A belterületi 
gazdák a vetőmagigénylést legkésőbb 
szeptember 12-ig a városi bérház ü. 
emeletén a 17. számú hivatalban jelent-
hetik be. A külterüeti gazdáknak az 
illetékes alsó-, illetve felsőközponti 
közigazgatási kirendeltségeknél kell 
bejelenteni az" igénylést. 

— A szikviz ára. Budapestről je-
lentik: A hivatalos lap csütörtöki szá-
ma közli a közellátási miniszter ren-
deletét a szikviz vidéki gyári árának 
megállapítása tárgyában. A rendelet 
értelmében. Budapest székesfőváros te-
rületének kivételével az ország terüle-
tén bárhol előállított, szikviz- legala-
csonyabb és legmagasabb gyári ára 
viszonteladók részére történő eladás-
nál egyliteres paíackonkint 18, illetve 
26 fillér, félliteres paíackonkint 9, il-
letve 10 fillér. Ezekben az árakban a 
forgalmi adóváltság bennfoglalta ük és 
azokhoz csak a helyi szikvizfogyasz 
tási adó számitható hozzá. A fogyasz-
tási árakra vonatkozóan a korábbi 
rodelkezések ' irányadók. A rendelet 
hirdetése napján lép hatályba.' (MTI) 
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Csütörtökön: Szeged—SzVSE kettős edzőmérkőzés 
a Temesvárí-köruíon a kolozsvári, illetve a Bocskai 

elleni bajnoki játék jegyében 

S Z t H t i ^ 

Pénteken kezdi előadásait 
Hódmezővásárhelyen 

a Putnik-társulat 
A hódmezővásárhelyi nyári szezont 

Kardoss Géza társulatának feloszlása 
után P u t n i k Balint, a nagyváradi 
színház igazgatója folytatja társulatá-
val. Az uj színtársulat bemutatkozását 
és működését nagy érdeklődés előzi 
meg a szomszéd városban. »Az uj szín-
társulat ugy számban, mint miivészi 
szempontból magasan felette áll a sze-
gedi gárdának, ezenkívül műsora is 
s/iuvoualas, uj, változatos* _ irja a 
Hódmezővásárhelyen megjelenő Népuj 
ság, érlve a »9zcgedi társulat* alatt 
K a r d o s s Géza most feloszlott szín-
társulatát. A társulat tagjai között ol-
vassuk a Szegeden is ismert S á r m á s-
s y Miklós, D a n i s Győző, M á r f f y 
Vera nevét, a.szubmett az igazgató fe-
lesége, J u r i k- Julcsi, a társulat Hal-
vája pedig S z ö g i Arany, aki a sze-
gedi bázikezeléses színházból indult 
el a szinipályán. A Putnik-társulat 
péntek este kezdi meg a vásárhelyi 
előadássorozatot a Száz piros rózsa 
cimii operettel. 

I C Ö Ü V Y E K 

! m a s z » ? r & « í nirdeinM 
A Szegedi Izraelita Hitközség az íma-
stókek bérbeadását augusztus 20-au, 
szerdán kezdi meg A régi bérlők el«-
tegát szeptember 6-án. vasárnap del» 
1 2 óráig tartja fenn. Uj bérülésekre 
Ifcnyhejelentések a jegyzői irodába" 
VMargit-utea 20 l ) szeptember o-tS 
adandók be. A főünnepi istentisztele-
t r e csak fesgyel lehet belépni. 1<W 

A Kaland nyomában 
ü Alexander Powel könyve lejfe-

dezi számunkra a kaland izét a távoli 
vidékek, tündéri .szigetük, és tengerek 
varázsiatál. Íróját olyan nyugtalanság 
bajija, mint a felfedezések koranak 
nagy utazóit. Ez a nyugtalanság úgy-
szólván az egész fiiiugömböl megis-
merteti velünk. Az iro könnyed stílusa 
komoly értékeket rejt. Megfigyelései-
nek pontossága nemcsak a lajak, ha 
nem az emberek arcát is uj szemszög 
bői mutatja meg nekünk: a független 
ember szemszögéből, aki csak józan 
és emberi szemponlból néz mindent. 
Hol egy- emberevő törzs falujában va-
gyunk, hol egy torpedóromboló fedél-
zetén, mely Európa valamelyik orszá 
gába viszi titokzatos megbízatással a 
szerzőt. Uralkodók és krokodilvadá 
szok, diplomaták és gonosztevők, va-
dászok és kalandorok, pénzeinherei: 
és gyarmatosok arcát ismerjük meg és 
hallgatjuk történeteiket. Megfigyelő 

[éles szeme a nagy világpolitika tu 
iisszái mögé is betekint, mindig elío 
gulatlanül, mint sZabad szemlélő. Dr. 
Vájna és Bokor kiadása Budapest. 

A Kolozsvárra készülődő Szeged 

szerdán tartott erőnléti edzést Pa-

taky Sándor vezetésével. A játéko-

sok könnyű gimnasztikai gyakor-

latokat végeztek, de sor került a 

labdatechnika fejlesztésére is. Csü-

törtökön ismét edzés lesz a piros-

fehéreknél, ezúttal azonban kétka-

pusjátékra keriil sor. Ellenfél a 

SzVSE tesz, amelynek — mint is-

meretes — a Vasutas-stadionban, a 

Bocskai ellen van bajnokija vasár-

nap. Az edzőmérkőzésre fél 6 óra-

kar keriil sor a Temesvári-köruton, 

előtte fél 4 órai kezdettek a piros-

fehérek és piros-kékek második 

garnitúrája játszik egymás ellen. 

Ha eddig a sérültek, illetve a 

trvengéb kvalitású játékosok miatt 

'-oltak csapatösszeállitási gondok a 

piros-fehéreknél, most annyiban 

változott a helyzet, hogy a vezető-

ség nehezen fog tudni dönteni a 

rendelkezésre álló anyagból. A két 

u:j játékos: Kaknezi és Demeter bi-

zonyára helyet kap majd az agy üt 

tesben, de hogy a vezetőség miké-

pen oldja meg ezt a problémát, ez 

egyelőre bizonytalan, lehet, hogy 

Demeter a jobbszélre kerül, de az 

is lehet, hegy Kakuszi fog ezen a 

poszton játszani, bár ez nem való-

színű, mivel az SzTK volt • köiép-

esatára 'erőteljes, eredményes a 

kapu előtt'. Mindenesetbe megingott 

Bálé posztja a jobbszélen. Ninö-

• i ta a jobbösszokötő személyéné; 

mert Harangozó valószínűnek tar', 

ja, hogy vasárhapra rendbejön 

válla. A balösszekötő Kovács I f 

lesz. A védelmi formációkban csak 

F! a ró ti sérülése Okoz gondot a ve 

zetősSgnek. 

A kérdések megáldására van meg 

ídö és bizonyára közmegelég:4éss(l] 

oldják meg a problémát. 

A SzVSE-ben az az újság, hogy 

Domonkos felépült sérüléséből fs 

mivel Borbély I I . is egészséges már, 

csak sajtos I. szerepté ;Ö! ke1! elte-

kinteni a vezetőségeik a Bocska' 

| elleni mérkőzésen, 

Ra:t a szegedi í. osztályban 
Nemcsak az NB. II. éi ITI. osr 

táiybap, hanem a szegedi T, osztá'y-

tályban is megindulnak vasárnap a 

bajnoki küzdelmek. Az aLzöwtsce 

a műsort már összeállította »és a 

TJ. már ki is küldte az első for-

dutó mérkőzései nek a vezetőit. A 

forduló keretében eldÖuljésre -ke 

riilő öt mérkőzésből Szegeden, ket-

tőt rendeznek meg: a Víisutss-sta-

dionban, a SzVSE— Bocskai találkozó 

előtt a SzVSE I I . —SzAK H.'meocset 

és a Cserepes-soron a Móraváros— 

SzFIE játékot. Az előbbit Zsom-

bori II., az utóbbit Liliom I I . vezeti 

A többi mérkőzés: Hódmezővá 

sárhely: MOVE-HMTE—SzATE 

vezeti: Gombkötő, • Kiskunfélegyhá-

za: Reménység—KMÁV, vezeti Du-

dás-Szabó, Szentes: SzTE—HASE, 

vezeti: Bihal. 

Itt említjük meg az elsőosztályp-

ságért" vasárnap játszák a második 

oi zcálvozót Csongrádon a Rákóczi 

és a CsLE között. A mérkőzés veze-

tésére középkerületi játékvezetőt 

kértek. 
—oOo— 

X Szerdán bezárták az atlétikai ed-
zőtábort. A Délmagyarország beszá-
molt arról a lelkes munkáról, amely 
a József főhercegtéri sporttelepen 
folyt és amelyen néhány lehetséges 
atléta szakértők irányításával to-
vábbképezte magát. Az edzőtábor 
hasznos munkája szerdán ünnepélyes 
keretek között befejeződött. Amikor 
megállapítjuk, hogy a néhánynapos 
munkának eredménye van. nem lehet 
szó nélkül elmenni azoknak a fára-
dozása előtt, akik szinte minden ide-
jüket az atléták foglalkoztatására ál-
dozták. Kövessy Jenő OSK-megbizott 
mindent elkövetett, hogy az atléták 
jól érezzék magukat Szegeden és 
hogy edzésük zavartalan legyen. A 
fárasztó szaktanácsokat és gyakorla-
ti oktatásokat a lelkes Christián 
Lászlótól, Kerényi Józseftől kaplák az 
atléták. Ennek a két kiváló sportember-
nek máris sokat köszönhet a déli at-
létika ás mostani munkásságukkal 
csak o. hitették jó hírüket. 

X Eeújfggesztettéx a ozKAt! játék-
jogát, mert nem nevezett esapatot a 
szegedi alosztály bajnokságba. Még 
meg sem indultak. « bajnoki küzdelmes, 
maris érdekes eseménye van a szege-
di futbalisportnak: az alföldi kerutel 
javaslatára, az MLÜz felfüggesztette 
a SzEAC szereplési jogát. Ez azt je-. 
lenti, hogy a SzEAC vasárnap nem 
játszhatja le az MVSE elleni bajnoki 
mérkőzését. A felfüggesztés a. szabá* 
lyok alapján történt. A szabályok, 
Ugyanis kimondják, hogy NB-esapatok 
kötelesek tartalékegyüUesüket az al-
szövetségi bajnoki küzdelemre bene-
vezni. A SzEAC ezt elmulasztotta éa 
ezért került sor felfüggesztésére. A 
SzEAC nem nyugodott bele a határo-
zatba és az ügyben az MLSz-hez for-
dult. A beadványban a SzEAC feltárta 
azokat az okokat, amelyek miatt nem 
állt módjaiban második csapatát bene-
vezni. Dr. Tóth László közölte, bogy 
a beadványban hivatkoztak a jogi fa-
kultás hiányára és arra, hogy nincsen 
elegendő felszerelés. Jövőre, amikor 
visszaállítják a szegedi egyetemen a 
jogi fakultást, nem okoz majd nehéz-
séget a második csapat bajnoki sze-
repeltetése. A SzEAC bizik abban; 

hogy méltányos kérelmét illetékes 
hely akceptálni fogja. Ebben a re-
ményben készül a SzEAC az MVSE el-
leni meccsére és csütörtökön délután 
az SzTIv-val játszik barátságos mecs-
cset. Még mindig nincs eldöntve, hogy 
hol lesz az MVSE elleni bajnoki mér-
kőzés, ha arra sor kerülhet, mert a 
SzEAC nem tudott megegyezni a Sze-
geddel a pálya bérletére vonatkozóan. 
Ilyen körülmények között nem lehe-
letlen, hogy a flunyadi-téreu rendezik 
meg a SzEAC MVSE bajnoki játékot, 
ha ehhez hozzájárul az MLSz. 

X Uj intéző a Postásban. A Postás 
SIi bejelentette az alszövetségnek, 
hogy a futballcsapat intézői tisztségéi 
vitéz ördög László vette át. Vitéz 
ördög László tehát nemcsak játékosa 
lesz a Postásnak, hanem intézője is, 

X Az UTC edzése és adai tárgya-
lása. Az UTC csütörtökön kélkapused-
zést tart: Tekintettel nagy játékosanya-
gára, egymás ellen játszanak a fekete, 
fehérek, akik vasárnap Temerinben 
rajtolnak a NB III. osztályú'bajnok-
ságért. Lehet, hogv a második garni-
túra vasárnap Adán szerepel A meg' 
állapodó* még nincsen meg 

X SzTK—SzEAC' rörfte óvfcőzés 
tesz csütörtökön délután fél 6 órat 
kezdette' a Hunyadi-téri snorPrirítea. 



8 D É 5 M A 0 Y A B O R S Z Á G 

X Kókay Józsefet kiadta az SzTK a 
Makói yStü-nek, Hosszas huzavona 
után, megtörtént a megállapodás az 
SzTK és a Makói .VSE közwtt Kókay 
Józsefnek, a kék-fehérek kitűnő csa-
tárának az átadás ügyében. Az SzTK 
Kokayt 4ÜU pengő leiépési díj ellené-
ben adta al a makói csapatnak. A* 
SzTK rövid néhány hónap alatt ne-
gyedik kitűnő játékosát vesztette el. 
Elsőnek Kisst adta ki a HTVE-nek, 
inajd Fáskerti I.-et a SzA'SE-nek, a 
napokban Kakuszit a Szegednek, most 
pedig Kókayt a makóiaknak. Most 
van szó Pakónak a SzVSE-hez történő 
átengedéséről. Értesülésünk szerint az 
SzTK csak abban az esetben hajlandó 
Fakót átadni a SzVSE-nek, ha a pi-
ros-kék ektöl Bakost és Kecskést meg-
kapja. Ezzel kapcsolatban G y ö r g y 
László, a SzVSE intézője már leszö-
gezte a piros-kékek álláspontját, ez-
ért Pakó átigazolására aligha kerül-
het sor. Ha az SzTK megtagadja Pakó 
kiadatását, akkor a futballisia a kék-
fehéreknél sem szerepehet, mavelMAV-
alkalmazott. Az SzTK szurkolótáborá-
ban lehangoltságol okozott Kakusziék 
eltávozása, hiszen az NB II. osztályú 
küzdelmekre erősíteni kell a csapatot. 
Az SzTK vezetősége abban bízik, hogy 
a felsöipariskolások pótolni tudják a 
veszteségeket. Bizni lehet, abban ís, 
hogy a mindig jó utánpótlással rendel-
kező kék-fehérek maguk között is 
megoldják a kérdéseket. 7 

X Halasi (SzVSE) _ a HASE-ban. 
Halasi Sonkó Imrét a SzVSE vezető-
ége kiadta a UASE-nak. Halasiért 

annakidején 500 pengő lelépést fize-
tett a SzVSE a Szegednek és a piros-
k ekék vezetőségének mQtányosságát 
bizonyítja az a körülmény, hogy a já-
tékost minden ellenszolgáltatás nélkül 
engedte el a klub kötelékéből. 

X La Fleur Piroská és Vchn Jutka, 
a két szegcdi teniszező hölgy nagy 
meglepetésre vereséget szenvedett a 
Budapesten folyó és a tenisztanfo'yam-
mal kapcsolatban megrendezett verse-
nvon. La Fleur Piroska Zielmanntól 
kaptrtt ki háromszettes mérkőzésen, 
Ni'ho Jutkát Katona srvözto le. 

TŐZSDE 
Budapesti érféktőzsdezárlat. To-

vább folytatódott az árjavulás az ér-
téktőzsdén. Már nyitáskor a megen-
gedhető legmagasabb jegyzések kerül-
tok felszínre. A kínálat visszahúzódása 
folytán a mérsékelt kereslet csak ma-
gasabb árfolyamokon volt kielégítő. A 
szilárd irányzat a tőzsdeidö végéig 
érvényben maradt. ' 

A Magyar Nemzeti Bank valntaár. 
fidramai. Szlovák kor. 114,)—1175. lei 
105—205. lira 17.40-17.00. svájci fr. 
79.60—8060, svéd kor. 81.70-82.70. 

Zürichi deviza-zárlat. Páris 9 58, 
London 17.30, Newyork 431.—. Brüsz-
ezcl 69.25. Milánó 22.66 egvnegyed. 
Berlin 172.55. Szófia 5.40. Bukarest 
2.75. Madrid 40. Amszterdam 229.50, 

A budapesti terménytőzsdén a maff-
fé leségek piacán nvuaodt volt az 
iránvznt 'Az árak' nem változtak. 

A budapesti gabonatőzsde hivatalos 
e rjpgvzése. Buza 81 kg-on felül 31.50. 
•ő kg-on felül 31,—. 78 kg-os 30— P. 
Hoz* szokvány 71 kg-o« 28 —. kétsze-
res 28—. Takarmányárpa 65 kg: Bü-
lapest 24 50. Szeged 24 30 7,ab 41 
kg-os; Budapest 25 50. Szeged 26.50, 
tengeri csöves 17 40. szemes 22.16 

Csikágói terménytőzsdezárlat. Siizá 
szilárd. Szept. 120.75—ötnvolcad. dec. 
123 hétnyolcad—124, máj. 128 egynyol-
cad—128. Tengeri szilárd. Szept. 83 
tiétriyolcad, dec. 86 ötnyolcad, máj. 91. 
Rozs szilárd. Szept. 63 ötnyolcad—há-
romnegyed, dec. 67.75, máj. 73 öt-
nvolcad. 

CSÜTÖRTÖK. SZEPTEMBER 3. 

BUDAPEST I. 

5.00: A szeretet hullámhosszán. 
Houvédeirik családtagjai üzennek a 
Nemzetközi Vásárból. Hangfelvé-
tel. 6.40: Ébresztő. — Torna. 7.00: 
Hirek, — Közlemények. — Reggeli 
zene. 10.00: Hirek. 10.15: Folyam-
erők szalonzenekara. 11.10: Nemzet-
közi vízjelzőszolgálat. 11.20: Dalok 
és hangszerszólók. 11.40: Kis mesék. 
Irta Kelemen Andor. Felolvasás. 
12.00 Harangszó. — Fohász. Him-
nusz. 12.10: Rendőrzenekar. Vezényel 
Sznllösi Ferenc. 1. A koldúsdiák — 
nyitány. 2. Részletek a Weekend 
című operettből. 3. Foxt.rot, 4. Köl-
tő és paraszt — nyitány. 5. Kerin-
gő. 6. Csavargó — egyveleg. 12.40 : 
Hirek. 13.20: Időjelzés, vízállásje-
lentés. 13.30: Honvédéink üzennek. 
A Vöröskereszt bajtársi rádiószol-
gálata. 14.00: A József nádor 2. 
honvéd gyalogezred zenekara. Ve-
zényel Seregi Artnr. 1. Műszaki 
lmlapródok indulója. 2. A portiéi 
néma — nyitány. 3. Keleti esküvő. 

1. Magyar hangulatképp. 14.30: Hi-
rek. 14 45: Műsorismertetés. 15.50: 
Árfolyavnhirek, piaci árak, élelmi-
szerárak. 15,20: Vidék József ci-
gányzenekara muzsikál. 16.15: Ru-
szin hállgató'rknak. 16.45: Időjel-
zés. hirek. 17.00: Hirek szlovák és 
ruszin nyelven. 17.15: Tndulók és 
keringek. 1. Magyar vér — induló. 

2. Kincs keringő. 3. Repülő induló. 
4. Lakodalmi keringő. 5. EgvesüR 
erővel — induló. 6. Keringő, 7. Vi-
tézi ének — induló. 17.40: Édesanya-
nyelvünk'. — Halász (ívnia előadá-
sa 18.00; Tánczene G"czv Barnabás 
műsorából. 1. Tangó. 2. Fox. 3. Las-
sú keringő. 4. Rumba, 18.15: A ha-
józás és a magyar if'úság. Venf'ol 
János honvédelmi előadása. 18,35: 
dr. Weixelgfirtner Egon zongorá-
zik. 19.00: Hirek magyar, német és 
román nyelven. 19.20: Farkas Béla 
cigányzenekara muzsikál. 19.40: A 
tücsök barátja. Baróti Dezső elő-
adása Lafotita'ceről Felolvasás. A 
verseket elmondja Somogyi Erzsi. 
20.15: Rádiózenekar. Vezényel Bir-
tha Tsíván. Közreműködik Kelly 
Anna. és Wpvgand Tibor — ének. 
20.55: Küliv'yi negyedóra. 21.40: Hi-
rek. 22.10: tizen az otthon. — A vö-
röskeres't bajtársi rád'ószolgá'ata. 
2300: Hirek német,, olasz, angol 
francia és finn nyelven. 23.25: 
Tánczene. 24 00: Hűek. 

BUDAPEST TI. 

18.40:" Farkas Béla. cigányzeneka-
ra muzsikál. 1915: A magyal nortn 
törtenete. — ifi. Tolnav Károly 
előadása 19 40: TP-sztvr Béla bar. 
momkaszámai. 200n: Hírek. 2010: 
ügetöversenyoredmények. 2020: Ze-
nekari művek*. 'H 30: A magyar ten-
ger festői. — Farkas Zoltán előadá-
sa 9''10: 8SzÁrpiVfv»4)»+A zene. 

Felelős szerkesztő és felelős kiadó* 

B e r e y G é z a 

Főmunkatárs: 

T e m e s v á r y J ó z s e f 
Szerkesztőség: Szeged, Kölcsey-utca 10, I. em. _ Éjszakai szerkesztőség: 
Kálvaria-utca 11 — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8 — Telefon (szer-

kesztőség és kiadóhivatal és nyomda): 13-06. 

Nyomatott ABLAKA GYÖRGY körforgógépén Szeged, Kálvária-u. 14, 
telefon: 10-84. — Felelős üzemvezető; Ablaka István, 

A P R Ó H I R D E T É S E M 
E l a d d 
t i á z t e l h ek , c s a l á d i 

est b é r h á z a k , I p a r-

te lepek , s / ö i i o es 

s z á n t ó b i r t o k o k 

Háztelek gyümölcsfák-
kal Felsőváros 3000 P. 
Háztelek Földmives ut-
cán 4600 P. Háztelek 
alsóvárosi állomásnál 
6—14.000-ig. Adómén 
tes családi ház utca-
frontos kerutnál 17.500. 
Adómentes maeasföld-
szint.es családi ház 2 
szobás, fürdőszobás 28 
ezer P. Adómentes ma; 
gasföldszintes családi 
háromszobás, fürdőszo-
bás 30.000 P. Adó. 
mentes emeletes bér-
ház 3 szobás komfor-
tos lakásokkal 60.000 P 
Adómentes emeletes 
bérház 2 szobás kom-
fortos lakásokkal 80 
ezer P. Adómentes em. 
üzletes sarokbérház. 3 
szobás komfortos laká-
sokkal fő uton 40.000 P. 
Adómentes emeletes üz-
letes bérház komfortos 
lakásokkal, szép kert-
tel. egyetem közelében 
115.000 P. Adómentes, 
háromemeletes bérház 
komfortos lakásokkal 
Rolvárosban 200.000 P 
Földszintes ház 2x2 szo 
bás lakás és füszerüz-
lettel. kerttel 16.000 P. 
Emeletes, üzletes ház 
Rókuson. jó forgalmú 
füszeriizlet és négy la-
kással 38 000 P Üzle-
tes ház régi jóforcal-
mn vendéglővel, kerttel 
főúton 45.000 P Eme-
letes. üzletes ház fö 
ntnn, fűszerkereskedés. 
fakereskedéssel, fürdő-

szobás lakással 38.000 
P.Belvárosi. em©lete« 

bérház 2, 3, 4 szobás 
komfortos lakásokkal 
90 000 P. Bel városi 
nagv bérház 7x1 és 2 
szobás, fürdőszobás la-
kásokkal 60.000 P. Bel 
városi nagy üzletes bér 
ház komfortos laká-
sokkal 200.000 P Új-
szegedi kertes villák 2. 
3. 4 szobás fürdőszobás 
lakásokkal navv vá-
lasztékban. Paprika-
földek nagvfeketén 1 és 
3 holdas n. ötenkint 3 
P. Dorozsmai ntnál 3 
ezer n. öl 4 oeneő öten-
kint. Szegedhez körei 
miintnál 7 holdas szép 
gyümölcsös tanvával 2' 
ezer P. Szegedhez kö-
zel 7 hold bánáti szán-
tóföld jó tanvaénület-
tel miintnál 20000 P. 
10 holdas városi bér-
földes szántó é« szöllö-
hirtok tanvával kis-
vasnfálomásnál 6500 P. 
6 holdas szöllő birtok 
tanvával kisvasiitnál 
20.000 F 17 hold szán-
tó és szöllffbirtok ió la-
kó- és gazdasági épü-
letekkel Felsőtanván 

65 000 P. 20 hold szán-
tóbirtok gyümölcsössel 
íó tanvaénülelekkel Fel 

sfitanván 45.000 P 106 
hold szántó birtok 4 
szoMs tanvával és «nk 
gazd épületekkel 
ezer V Kzen birtok 
hérhe is kapható! 120 
hold bánáti szántó nri 
lakóházzal, gazd. épü-
letekkel. ártézi kúttal 
160 000 P. Alkalmi vé-
telek J ' 

M 1 1 c r n i 
F. M. ingatlanirodában, 
Horthy M. o. 2. (Kul-
turpalotánáJl 
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Szépen bútorozott szo-
ba teljes ellátásai ki-
adó. Bocskai utca 4. ]. 
emelet. 

Elegánsan bútorozott 
szoba kiadó. Érd. Ti-
sza L. körút 20. TIT. 7. 

Különbejáratu butoro 
zott szoba, fürdőszo-
ba használattal kiadó. 
Boeskay n. 4. I. em. 5. 
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Tiszta nagv üres szo-
ba. albérletbe kiadó 
magányosnak azonnal-
ra Petőfi sugárút 56. 

Négy polgárit végzett 
gyermekszerető izra-
elita leány elmenne 
gyermek mellé köny-
nyebb házi munkát 
végez. 21 éves jeligére 
a kiadóba. 

« J * V , háztól 

for gátam fleynö 

Birtorszáflitás 

helyben és vidéke* 

gépkocsikkal ül 
P«ivarielvételt tiwdet 

KBIesey-ut** 10. 

Keresek tiszta száraz, 
nagyobb szobát, azon-
nalra. esetleg 15-re — 
»Fi házasok* jel. a ki 
adóba. 

& 
Jó bizonyítvánnyal — 
bejárónőt 15-re felve-
szek. Jelenik. Tda sza-
lon Oroszlán Tf. 4 

HÖLGY-
FODRÁSZNÖT 

FELVESZ 
SZÁNTÁT 

Dugonics tér 11. Tel.: 
14-51. 288 

flbflpfffgr 
! ZÁLOGJEGYET, 
1 bútorokat és hasonló 
használati tárgyakat 
magas áron veszek. 
Használt ruhák, tebér-
nemüek, stb. eladók. 
Hívásra házhoz me-
gyek. Szinborger, Mik-
száth Kálmán u. 11. 

önállóan főző minde-
nest keresek. Jelent-
kezni csak délután 
3—4-ig. Falkay Rudolf 
tér 14. 

Bejárónőt délelőttre 
felveszünk. Gotlieh — 
Kossuth L. s. lít 10. I. 
3 sz. 

BEJÁRÓNŐT 
délelőttre hosszú bizo-
nyítvánnyal keresek. 
Tisza Lajos-körut 13. 
I. em. 10. . 249 

Sötétkék gyapjiijii-
georgett 4 és fél m el' 
adó. Baross Gábor u. 
3'a TT. em. 

Két szekrény, ottoman 
konyha asztal bárom 
konyhaszék eladó. Fo-
dor u. 20. 

Nagv samottos töltő 
kályha eladó. f . Re eh 
Erzsi. 

SHB motorkerékpárt 
kifogástalan állapot-
ban vennék. Ajánla-
tokat Motorkerékpár 
jeligére kérek. 

B B S 2 « 
MUNKAKÖZVETÍ-

TÉS! Munkát kaphat-
nak a Ható«ági Mun-
kaközvetítő útján (Mé-
rev utca és Mars ter 
sarok. Telefon: 19-73). 
Férfink? 1 kovács 
helyben, 2 lakatos 
lielvben (gyárban), 1 
épületlakatos helyben. 
1 bádogos helyben. 1 
kálvhás vidéken. 3 
asztalos helyben és vi-
déken. 1 kádár h'elv-
ben. 3 bognár helyben 
és vidéken, 2 szabó 
helyben és vidéken. 

2 cipész helyben 
és vidéken, t borbély 
vidéken, 1 szobafestő 
belvh'en. 50 köm ű yes 
vidéken. 50 ács vidé-
ken. 1 nyomdai betű-
szedő helvben. Nők- 1 
kalapos helyben. 1 fod-
rn«znő helyben, 19 
cváv'muokás'nő fvizpo-
fenó) helyben. 10 nap-
szarnosuő helvben — 
pvélrénvríoo varráshoz 

.1 dobözkészítőnő helv-
ben. 1 kifntólánv belv 
ben. 10 mindenes he'v 
ben. — Tavnnvfiehtek? 
1 kovács helvben. 3 
aszMos. 3 kárpitos. J 
?zabó. 

J ó bizonyítván nyal 
rendelkező szobalányt 
felveszek. Kazinczy n. 
R. földszint hal t ajtó. 

Fiút kifutónak 16 éven 
felüli korban felveszek 
Kriex, 

Gyermekkocsi alig 
használt kitűnő álla-
potban eladó. Attila «. 
9. I. 3. 

Használt és gyári ú j 

hordozható és nagw 

írógépet 
méltányos áron katv 
hatók. F A R K A S IRO-
GÉPÜZEM Szeged, 
Kossuth Lajos s. út 8, 
szám. 248 

200 kem 
MÉRA "£ PUCH 

kitűnő karban olcsón eV 
adó. Bujdosó Imre, Fe-
etesas u. 15. 

i r f t i ő w É i É r 
Gál Ferencné okleveles 
polgári iskolai tanárnő 

GYORSÍRÓ és GÉP-
ÍRÓISKOLÁJÁBAN 

a beiratások a délelőtti 
órákban eszközölhetők. 
Széchenyi tér 7, 11. 23. 
Telefon 23-15. 

öreg. beteges úri as-
szonynak felolvasnék, 
szórakoztatnám a dél-
utáni órákban, kis bit-
torozott szoba ellené-
ben »Idősebb tisztvise-
lő özvegye* Jeligére a 
kiadóba. 

~ ^ ^ ^ ^ 

a 
DÉLMAGY ARORSZAG 

telefonszáma. 


