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A Délmagyarország akciója 
a szegedi kereskedelem és 
Ipar érdekében 

Augusztus folyamán a Délmagyarorszóg 
állandó agitácíót fog folytatni a szegedi ke-
reskedelem és ipar érdekében. Ez az agitáció 
fel fogja sorakoztatni mindazokat a szem-
pontokat és érveket, amelyek amellett szól-
nak, hogy nemcsak a szegedieknek, de a 
környékbeli lakosoknak is elsőrendű érdekük, 
amellett kötelességük szegedi kereskedőnél 
vásárolni, szegedi iparosnál dolgoztatni. Az 
ipar és a kereskedelem rendkívüli teher-
bírással áldoz az állami, a városi adózás 
mindén területén, amellett elő'fár valamennyi 
társadalmi kötelesség lerovásában. Nincs az 
3 területe különösen városi életünknek, ahol 
ne szántottak volna a kereskedők és iparo-
sok többet, vagy kevesebbet, illő tehát, hogy 
egyszer hozzásegítsék őket az aratáshoz, 
vagy legalább is inégtörténjen minden annak 
érdekében, hogy nekik is legyen egyszer 
legalább gyenge aratásuk. A Délmagvarorszáp 
akc'ója városszerte nagy érdeklődést keltett 
és ha munkánknak már az első napján cik-
künk és a megjelent felhivás révén sikerült 
figyelmet kelteni, részben célunkat értük és 
most bejelenijük, hogy láradhatatlan agilitás-
sal fogunk mindent elkövetni, hogy az első 
nap sikerét minél lobban, minél teljesebben, 
az eredményt minél jobban biztosító módon 
elmélyítsük. Nem hisszük, hogy érveink és 
szempontjaink hatástalanul hangozzanak el. 
Azt. amit hirdetünk, mindenkinek meg kell 
tallani, meg kell szívlelni és abban, hogy 
minden eszközzel erősítenünk kell a szegedi 
kereskedelmet és Ipart, bizonyára egy lesz 
velünk az egész város. 

— Súlyos szcrencsétíenséií a sorompó alatt-
Áradról jelentik: Báró Bohus Zsigmond szombaton 
este a feleségével és Zay grófnövel, valamint Zse-
tenyinszky Sándorral és feleségével Világos fele 
igyekeztek. Egy vasalj átjárónak a sorompóját le-
felé engedték olyan erővel, hogy Zselenyinszki, 
vilamint Bohus báró súlyosan megsebesült. A 
hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a sorompó 
leeresztő készüléke elromlott. 

— Gépháztüz a Korzó Moziban. A Korzó Mozi 
gépházában vasárnap este kisebb tüz támadt, amely 
szerencsére nem járt komolyabb következmények-
kel.. Az ö r d ö g p a r i p a című filmet pergette 
a gépész, amikor a rossz perforációju film be-
szakadt az úgynevezett filmkapuba és a nagy hőség 
következtében kigyulladt. A lángralobbant filmet 
a gépész leszakította a vetítőkészülékről, közben 
azonban egy másik tekercs is lángot fogott. A kö-
zönség mit sem sejtett a tűzről, csak amikor a 
személyzet a színpadról kérte a közönséget a távo-
zásra, akkor tudta meg, hogy a gépházban tüz 
támadt. A lobogó film lángjai kicsaplak a gépház 
ablakán és a toronyból így vették észre a tüzet, 
mire értesítették a tűzoltókat is, akiknek azonban 
különösebb dolguk nem akadt. A gépház ugyanis 
olyan modern berendezésű és annyira biztonságot 
nynjtó, hogy tüz esetén a katarsztrófa teljesén 
ki van zárva. A Korzó Mozi kára mintegy 2000 
pengőt tesz ki, ami azonban biztosítás révén meg-
létül. A vizsgálat megállapította, hogy a tüz az 
óriási hőségtől keletkezett. 

— Felakasztotta magát egy kocsis. M a t y ó Mi-
hály kocsis, aki Hodács Antal Kossuth Lajos-sugár-
uti kereskedőnél teljesít szolgálatot, hétfőn reggel 
az istállóban felakasztotta magát. Szerencsére Ho-
dács kis unokája figyelmeztette a nagyapját, hogy 
mit csinál a kocsis, mire Hodács az istállóba sietett 
és Matyót még idejekorán levágta a kötélről. A 
kihívott mentők az életunt kocsist magához térí-
tették és beszállították a közkórházba. 

A szegedi csapat várakozáson alul ssercpett, 
kedvetlenül játszott. A félcgyházaiak ellenben lel-
kesen küzdöttek végig az egész mérkőzést és igv cl 
tudták crni azt, hogy a Deli Kupa-meccsck leg-

ÍS Trasewrápa kedvezményes 
utazásai Budapestre és Bécsfge 

A budapesti Transeurópa utazási vállalat augusz-
tus 14-élöl kezdődőleg lehetővé teszi, hogy olva-
sóink és előfizetőink kevés pénzért Budapestre 
és Bécsbe menjenek. 

A magyar külügyminisztérium augusztus 14-étől 
2S-ikáig féláru vízumot ad és a magyar állam-
vasutak szintén ezidöben mindenkinek 50 százalé-
kos vasúti kedvezményt ad. 

A Transeurópa vállalat 50 pengőért kedvezmé-
nyes kupön-füzeteket bocsájt a kiadóhivatalunk 
utján lapunk előfizetői és olvasói részere, melyben 
a következők foglaltatnak: 

1—3. Ilárom napi tartózkodás, kitűnő budapesti 
.szállodákban cs penziókban (Hotel Park, Erzsébet-
kirúlyné, Központi, Pallaoe, István király stb., 
Peusion Pallace, Bellevuc stb., stb.). 

4—6. Háromszori reggeli, mely áll: kávc, tea, 
ragy csokoládé, süteménnyel, vajjal, jammel, vagy 
tojással. 

7—9. Három ebéd: leves, sült körettel és tészta. 
10—12. Három vacsora: sült körettel ós tészta. 
13. Hajóutazás bármelyik budapesti állomásról 

a Margitszigetre. 
14. Belépőjegy a Margitszigetre. 
15. Belépőjegy az Állatkertbe. 
16. Belépőjegy az Angolparkba. 
17. Strandfürdőjegy (Csillaghegyi Árpád. Hungá-

ria, Palatínus, stb. strandfürdőkre). 
18. Elsőrangú színházjegy (zsöllye). 
19. Félnapig tartó autóséta. elegáns luxusautóin-

kon, a város nevezetes középületeinek látogatására, 
vagy kirándulással a Jánoshegyre, Svábhegyre stb. 

20. Belépőjegy egy sportmérkőzésre. 
21. A Gellérthegyi tűzijáték tartama alatt külön 

zenés hajóinkon sétahajózás a Dunán. 
22. Az összes előfordulható borravalók. 

komolyabb favoritjával eldöntetlenné tudták tenni! 
a mérkőzést. Az egc-sz mérkőzés alatt orkánszerű 
szél dühöngött, ami erősen befolyásolta a iútékót.; 

23. Féláru jegy váltására jogosító utalvány • 
budapesti mulatókba. 

24. A budapesti üzletekben Kedvezményes vásár-j 
lásra jogosító utalványok. ( 

25. Képeslevelezőlap-sonozat Budapestről. 

Mindezen szolgáltatás összesen 50 pengőbe kerül 
és ez legalább is 60 százalék megtakarításnak feleli 
meg. 

Azok, kik 3 napnál hosszabb időt akarnak Buda-; 
pesten eltölteni, 5 pengő lefizetése ellenében a 
Transeurópa vállalat irodájában utalványt kapnak,; 
mely szerint napi 10 pengőért kapják továbbra az 
1—12. pontokban felsoroltakat, borravalóval együtt 
és a 13—25. pont alatt felsoroltakra egész buda-
pesti tartózkodásuk alatt 50 százalék kedvezményt 
élveznek. 

Ezen kedvezményes budapesti kirándulást lapunk 
Szent István-hét után is állandósítani kívánja. 

A Transeurópa vállalat augusztus 22-én 155 pengőt 
részvételi díj mellett társasutazást rendez. Bécsbe 
a Kobenzl, \Vachau és Rax-Alpe megtekintésévelj 
A részvételi dijban minden előfordulható kiadás 
ben foglaltatik. 

Ugy a Szent István-napi budapesti utazás, minta 
a bécsi társaskirándulás résztvevői a kíadóhi> atat-í 
ban kapható jelentkezési lap kitöltésével le*k«jöbl> 
augusztus 4-éig jtlealkmmek. 

a 

Lengyel-palotában 
kiadó egy 

4 szobás első 
emeleti lakás 

••SjW 

Mély tájdalomniol tudatjuk, hogy szeretett 
leányunk és testvérünket 

Temesvári Ilonkát 
életének 24. évében az Isten magához szé-
lttolta. 

Foljó hő 31'én délután fél 3 órakor a vá-
rosi kftzkórhézból a belvárosi temetőbe he-
lyezzflk örök nyugalomra c drága kincsünket. 

Fájdalommal gyászolják 
Édes apja : Temesvári Anlal 
Nevelő anyja: Menczel Erzsébet 

restvérei: Temesvári Mária, Temesvári 
Rozál, Temesvári Józse?, Temesvári Aníal 

és nagyszámú rokonsága. 421 
lelke és emléke küzitllilnk él firökre! 

Makó—Hódmezővásárhely 4:2 (3:2 
A két csapat között klasszis különbséc volt ami 

az eredményben hü kifejezésre taláL t , 
Rékéüesiba-Szciitfs tÁ (l*). ! > 
Orosháza—Gyula 5:0 (2:«). ^ 

A Nagyváradi Törekvés megszerzi 
a Básíya beutazási engedélyét 
Hétfőn levél érkezett a Nagyváradi Törekvés!öl 

a Bástyához, melyben arról értesíti a nagyváradi 
klub, hogy pár nspmi belül egészen biztosan 
megszerzi a beutazási engedélyt a szegedi csapat 
részére- így tehát a Bástya román túrájának újra 
meg van a lehetősége. 

R é m a t I . h a z a j ö t t 

Talán még nem merült feledésbe Réorai nerc 
Szegeden. A Délkerület amatőrvilágának hőskorát 
jattatjö eszünkbe ez a név. Az SzTK játékosa 
volt, de ha a déli futballt kellett reprezentálni, 
a válogatott csapat elképzelhetetlen volt Rémai 
nélkül, akibon a védelem egyik legbiztosabb osz-
lopát tudtuk. Öt év előtt távozott el Szegedről 
Aradra, onnan Parisba, ahonnan egyévi tartózko-
dás után Mülhausenba, az ¡>F. C. M. 93.« khibhoz 
vándorolt tovább, ahol már három év éta tartóz-
kodik. Néhány heti szabadságát Szegeden tölti. A 
Bástya tanyáján, a Tiszában találkoztunk vele. 
rtémai elmondta, hogy Mülhausenban nagyon jól 
megy a dolga. A franciák szeretik és megbecsülk. 

Csapata, az »F. C. M. 93.« egyike a legjobb francia 
csapatoknak, aki megnyerte Elzász bajnokságát,j 
Mint műszerész dolgozik kint és klubjától is tskm-l 
télyes havi fizetést kap. Franciaországban nia 
professzionalizmus, de az amatőrök szerződésben 
biztosított fizetést kannak . . . Megkérdeztük tőle, 
hogy nincs-c szó arról, hogy a franciák is be-: 
vezetik a professzionálizmnst. Rémai kijelentette,! 
hogy a franciák egyelőre nem foglalkoznak komo-i 
han a profiság bevezetésével, de nem is volna! 
.jó, ha bevezetnék — úgymond —, mert mint ama-j 
tör több fizetést kap. viszont kisebb igényekkel! 
van a klub a játékosokkal szemben. Elmondta 
még, hogy motorkerékpáron indult haza. de. Né-
metországban szerencsétlenül járt, felborult és két 
ujját eltörte. Most már jól van cs nemsokára 
:ndnl vissza. 

Tanácsülés- Augusztus 3-án este 8 ónkor az 
MLSz Délkerülete tanácsülést tart. 

TttáL A Déli Kupáért Hl •'•<. '"¡jelölt válogatott' 
•álékoskeretbe tartozó futballisták augusztus 2-án 
délután 6 órakor triált tartanak. 

Eldőlt a román fiitballbafiioksái!. Miután a te-
mesvári Kinizsi az idén nem került be a döntőbe, I 
Románia futballbajnoksága a Co l te a és J i u ! 
között került döntésre. Erős küzdelem után 3:2 
(1:0) arányban a Coltea gyflzőtt és így ő lett Ro-
mánia banjnoka. 

Kivétel nélkül minden szükségletét 

szegedi kereskedőnél, szegedi Iparosnál szerezze he 

Vásároltunk hegeden! 
Támogassak a szegedi Kereskedelmet €s a szegedi ipart! 


