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A DÉLMAGYARORSZÁG 
biztositja előfizetőit baleset ellen. Á biztositás díjtalan, mindössze 
40 fillér kezelési költséget kell fizetni. • Jelentkezni lehet 
a kiadóhivatalban, az inkasszósoknál és a lapkihordóknál. 
"ben valamennyi Wam erősen fegyverkezik. 
Németország sem óhajtja őszintén a békét — 
mondotta ezután Kertész Miklós —, hiszen 
Hitler is bevallja, hogy nem gyarmati hódí-
tásra törekszik ugyan, hanem ' Európán belül 
akarja azokat a területeket, ahol németek él-

nek. Ezután a japán kapitalista rendszer Kaid-
járatáról beszélt és azzal fejezte be felszólalá-
sát, hogy a legsötétebb színek sem képesek 
eléggé megfesteni azt a komorságot, amely-
ben most a világ él. A megjelentek sokáig tap-
solták a képviselőket. 

I Korzó sörözőben Széchenyi tér S. 

Előfizetve havi 24 pengőéri, illetve napi 80 f i l lérén UHUnően 

ebédelhet. Zóna kenyérrel 30 fillér a Korxó Sörözőben. > 
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Bét damficm épüTt fel Róma és ezeknek a 
domboknak egyike a Vatikán. Közepén emel-
kedik a keresztény világ főitemploma, Szent 
Péter és a pápák sírhelye és Jézus Krisztus 
földi helytartójának székesegyháza. Mögötte 

a vatikáni állaim és jobbra töle az apostoli 
"lota. Ebben él a pápa. HároanszAzötven mii-

ember ura. 

öt ós fél hektSk- torfllete ven a vnfikáM pa-
láiénak. amelynek frontja a Szent Péter tér-
re néz. A néhol tiz méter vastag falak között 
husz udvar húzódik meg. Árkádokkal és fo-
lyosókkal Keskeny hidak szaladnak egyik 
udvarról a másikra és az oszlopok kőzött fel-
felcsillan a svájci gárdisták alabárdja. Ezer-
nél több szoba van az apostoli palotában és 
_ : _ J 21 1 g van a maga históriája. V. 

Jézus Krisztusnak kereken 
di helytartója épitet'e fel ezt a palo-

A világnak legnagyobb építőművészei, 
festői és szobrászai alkották e falak között a 
halhatatlant.. 

Hogyan él a pépa? 

X Szent Péter-térről az úgynevezett bronz-
kapun jullunk be az apostoli palotába. A Sca-
la Regia százharminchét lépcsőfokán kell fel-
felé mennünk, hogy kiérjünk a Szent Da-
maszkus-udvarra. Széles, nagy udvar ez, tá-
gas árkádokkal a földszintjén. Hátulsó trak-
tusáról két lift szalad a felső emeletekre. Ezt 
a két liftet erek kiváltságos emberek hasz-
nálhatják. Még X. Pius pápa épiteftte a felvo-
nókat, a baloldalon uralkodó családok tagjai 
és előkelő diplomaták utaznak a pápa trón-
terme felé, a jobboldalit egyesegyedül a 
Szent Atya használhat ja. 

Ezen a liften jön le a vatikáni palota har-
madik emeletéről a reggel korai óráiban dol-
gozószobájába XI . Pius és ez a lift szállítja 
hálószobájába a pápát, ha késői óráiban áz 
éjszakának már véget ér az audienciák serege. 

A hetvenluiítesztendős pápa minden nap fél 
ötkor kel és tizenegy órakor térhet nyugo-
vóra. A katholikus egyház feje a nap huszon-
négy órájából tizennyolcat ébren tölt el és 
ebből legaláb ötöt vesz igénybe a munka. 

Róma még javában alszik, amikor ó haj-
<nali fél ötkor felkel. Ilyenkor ájtatosságát 
{«Oíg î ^fjjplc ó«?a előtt megreggelizik. Regge-

lije a lehető legegyszerübí). Egy csésze Világos 
kávé és kevés sütemény. Néha a süteményt 
kis darab sajt és fehér kenyér pótolja. Nyolc 
óea ntán lifttel megy le a "palota második 
emeletén lévő lakosztályába. Kedvenc tartóz-
kodási helye a kőnyvtórszóbla. Környezeté-
nek bizalmas tagjait itt fogadja. Első látoga-
tója minden reggel, pontosain kilenc órakor a 
pápai család fejét, Caccia Dominioni Camil-
lot. Rangja: Maestro di Camera és őeminen-
eiája rangban megelőzi az összes püspököket. 
Monsignore Gaccia ugyanaz a pápai udvarnál, 
mint volt Montenuovo herceg Schönnbrunn-
bart. Minden nap referál a programon lévő 
audienciákról. Előterjeszti listáját azoknak, 
akik kihallgatásra jönnék. Bizonyos, a ki-
hallgatásokkal kapcsolatos körülményekre fel-
hívja a pápa figyelmét Utána tíz órakor jön 
a bibornok-államtitkár: Pacelli. Egyházpoli-
tikai ügyekről referál és előlterjeszti a kitünte-
téseket. 

Ezutáin következnek a soros audienciák. rA 
kongregációk vezetői, a oaincellaria, dataria, 
könyvtár, levéltár, muzeum, kormányzóság 
igazgatói és vezetői, a fontosabb teendőkkel 
megbízott bíborosok, a római vikárius, a gár-
dák parancsnokai régi hagyományok alapján 
szokássá vált időpontban, minden második 
kedden, a hónap első szerdáján, minden har-
madik csütörtökön, esetleg kétszer, vagy mint 
a keldti egyház kongregációjának vezetője egy 
hónapban "háromszor is megjelennek a pápá-
nál, hogy előterjesztéseiket megtegyék. Utánuk 
sor kerül a püspökökre. Kilencszáz katholikus 
püspöke van a világnak és ez a kilencszáz 
püspök minden öt évben egyszer egyházme-
gyéjének ügyeiről kimerítő jelentéit tesz a pá-
pának. 

Forgatható asztalka: XI . Pius találmánya 

Fél három felé jár miár az idő, amikor a 
hetvenhatéves pápa ráér arra, hogy megebé-
deljen. Azelőtt lakosztályába vonult vissza, 

moát a második emeleten lévő dolgozószobá-
jában költi el egyszerű ebédiét. Az ebédje 
egyszerű: leves, kevés hus, olasz módra elké-
szített főzelék, gyümölcs. Tésztát nem eszik 
a pápa. Néha fekete kávét kér. És egy 
políarnyi bort iszik meg minden étkezéshez. 

Régi hagyomány, hogy a pápai étkezésénél 

senki nem lehet jelen. A lakájok behozzák azj 
ételt, leteszik az asztalra, aztán kimennek és 
a pápáknak az ételek tálalásánál senki semj 
segit. XI. Pins ötletes módon oldotta meg eztl 
a kérdést, önmaga konstruált egy forgathatói 
kerek asztalkát, ennek rézből készfítt lapfcinj 
mélyedések vannak, a szolgák ide teszik be d 
tálakat és a pápa kényelmesen maga elé tudja 
forgatni azt a tányért, amelyikről enni akari 

Fél négyig könyvtártermében tartózkodik! 
XI . Pius, ekkor, ha ideje van,, autón kimegyj 
a vatikáni kertbe. De ez aiz autóutazás csaW 
egy óráig ¡tart Utána újra leül Íróasztala mel-t 
lé. Azokat a leveleket, amelyek olaszul, fran-i 
cíául, angolul, spanyolul vannak irva, maga 
olvassa el, aláírja az okmányokat vagy leve-* 
leket, aztán este hétkor kezdődik ú jra aa 
audienciák sora. Jönnek a zarándokcsoportoki 
Néha még tiz óra wtán fs tart kihallgatást a 
Vatikán ura. 

Este fél tizenegykor vonni lakosztályába.' 
Ilyenkor végzi az esti ájtatosságot és tizenegy; 
óra is elmúlt már, amikor ágyábai kerül. Ró-» 
ma már javában alszik. 

Padi Jób. • 

Asz olvasó rovata 
Tisztelt Szerkesztőség! A napokban megje-* 

lentem a Magyar Nemzeti Bank szegedi fióKn 
intézeténél és 1000 dinárt akartam átutalni kül-i 
földre. A dinárt 7 pengő 90 filléres árfolyamon 
számoltak le és az ezer dinárért 79 pengőt és 
külön 1 pengő 90 fillér költséget fizettem ki. A1 
devizautalás után még külön, 20 százalékos 
exporttámogatási járulék cimén 15 pengő 80 
fillért kellett fizetnem Ez igen meglepett, mert 
nem tudtam arról, hogy 20 százalékos export-* 
támogatási járulékot kell fizetnem, hiszen a 
kiutalásért már felszámitották a költségeket 

Tisztelettel (aláírás.) 
3C panasszal kapcsolatban érdeklődtünk a 

Nemzeti Bank szegedi fóikintézeténél. Itt kije-i 
lentették, hogy a 20 százalékos exporttámoga-
tási jutalék szedése március óta van érvényben, 
ekkor a hivatalos lap közölte a pénzügyminisz-
teri rendeletet. Azok számára járulékmentes 
a devizakíutalás, akik szegénységi bizony il-

igénylési kérvényhez. ványt mellékelnek az 
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Szeged, Csekonlcs- és Kfss-ucca sarok . 

Szenzációs 
januári árajánlat 
Gyapja női sapka svájci fazon r-.24 

Gyapjú !»öi sapka divat fazon díszítéssel —.28 

Csfkos gyapjú női sapka divat fáson 

díszítéssel —68 

Bolyhos gyapjú n«5 sapka divat fazoa 

díszítéssel —W 

N5I sál-sapka garnitúra, garantált T-a 

gyapjúból, különféle divatszinekben és 

fazonokban, csfkos vagy kockás —.98 

Siessen a vásárlással, mert fenti árainS csu-

pán addig érvényesek, mig meglev« készle-

teink tartanak. 


