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Csurgó és Enying 
Kél válaszfás lesz vasárnap 

Budapest. november 8- Vasárnap két kerületben 
lesz választás, amelyet nagy agitáció előzött 
meg- Különösen a csurgói kerületben lefolyt el-
lenzéki nagygyűlések fejlődtek országos jelentő-
ségű politikai eseményekké- Cssurgón báró Inkey 
Pál a polgári ellenzék teljes támogatásával vette 
fel a küzdelmet pártonkívüli ellenzéki program-
mal a Nep-képvselő ellen. a kerület hangulata és 
bizalma igen nagy mértékben fordul az ellenzéki 
Jelölt felé- Eckhardt Tibor betegsége iriatt nem 
mehetett le eddig báró Inkey Pál támogatására-
Eckhardt egészsége helyreállott, szombaton reg-
gel Enygire utazik» hogy dénesfai Mnich Ödönt, 
aki a független kisgazdapárt programjával lép 
fel. támogassa, majd Enyingről Csurgóra megy 
délután báró Inkey Pál támogatására- Eckhairdt 
megjelenésével akarja .dokumentálni, hogy mint 
a legnagyobb ellenzéki párt elnöke- ő és pártja 
teljes erővel támogatja báTó Inkey Pált-

A szentesi választás 
Szentes• november 8- Szentesen nover ' r 24-

fcn lesz a választás- Kezdetben arról volt sző. 

bogy a polgári ellenzék közös jelöltet állit Váraáy 

László Nep-jelölttel szemben, de ugy látszik. 

Itvigy a helyi viszonyokra való tekintettel ez a 

terv nem válik valóra-Pénteken délelőtt szentesi 

küldöttség kereste fel Paílavtcinl György őrgiró-

fot és felajánlotta neki a jelöltséget-

Pallavicinj elutazott Szentesre, ahol tájékozó-

dik a helyzetről- A független kisgazdapárt szen-

tesi szervezete Nagy Pál gazda jelöltsége mel-

lett foglalt állást és valószínű, hogy a púrt köz-

pontja ehhez a jelöléshez hozzájárul- Dénes Ist-

ván. akinek fellépéséről szintén szó esett, nem 

vállal jelöltséget-

A legújabb tipusu 
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21 én OnncpeiQCS külsőségek Között 
nQlfiák meg a nemzetközi autón! 
szegedi szakaszát 

Feloszlatták az acél-
sisakos szervezetet 

Hiller levele Seldtéhez 

Berlin, november 8. Hitler pénteken Seldte 
Ferenc birodalmi miniszterhez, az Acélsisako-
aok vezéréhez levelet intézett. 

— A mai napon — ír ja többek között a le-
vélben — az első újonc korosztály felesküdve a 
birodalomra és a birodalmi zászlóra, megko-
ronázta a birodalmi véderő kiépítésének mü-
vét A birodalmi véderő ezzel minden időkre 
újból a német fegyver hordozójává és a német 
hagyományok védelmezőjévé vált. A politikai 
hatálom kifejezője a párt. Ilyen körülmények 
között nem tartom többé időszerűnek az acél-
sisakos mozgalom folytatását. Németország — 
írja Hitler —, csak akkor maradhat fenn, ha 
megszűnik a német nép széthúzása. 

Végül arra kéri a kancellár Seldtét és moz-
galmának tagjait, hogy továbbra is segítsenek 
a német létfenntartás nagy müvének kiépíté-
sében. 

Seldte válaszában köszönetet mondott Hit-
lernek és kijelentette, hogy az acélsisakos 
szervezet tagjai a régi lobogó bevonását és az 
u j birodalmi lobogó feltüzesét ugy tekintik, 
mint céljaik teljesülését. Végül bejelentette 
Seldte hogy elrendelte az Acélsisakos szervezet 
(Német Frontharcos Szövetség) feloszlatását. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
P á l f y József polgármester — mint jelentet-
tük — csütörtökön Budapestre utazott, hogy a 
kereskedelmi minisztériumban megtárgyalja 
a nemzetközi ut november 21-re kitűzött ün-
nepélyes megnyitásának programját. A polgár-
mester útjáról a következőket mondotta a Dél-
magyarország munkatársának; 

— Az utmegnyitás aktusa tulajdonképpen 
nem Szegeden, hanem a horgosi magyar vám-
háznál, mint a nemzetközi útszakasz határ-
pontján folyik le. Az aktusnak az ad különös 
jelentőséget hogy ezzel megnyilik a transzkon-
tinentális autóut teljesen befejezett magyaror-
szági útszakasza. 

— A programot részletesen letárgyaltuk Bu-
dapesten, a tervezethez teljes mértékben hoz-
zájárult a kereskedelmi miniszter, aki maga 

is részt vesz az utmegnyitáson. Az ut buda-
pest—kecskeméti szakasza már régebben meg-
nyílt, most a kecskemét—szeged—horgosi 
szakasz megnyitására kerül a sor. A miniszter 
és kísérete Kecskemétig vonaton utazik, ott 
autóba ül és kíséretével együtt autón utazza 
végig az egész útszakaszt. Mi Szeged határá-
ban fogadjuk a minisztert és csatlakozunk hoz-
zá, hogy azután vele együtt menjünk a hor-
gosi vámházig. A megnyitás a program sze-
rint 12 óra 30 perckor történik. Utána az 
egész társaság bejön Szegedre. Az utmegnyi-
tással egyidejűleg nyitja majd meg a keres-
kedelmi miniszter az átalakított algyői vasúti 
hidat is, amelynek munkálatai addigra befeje-
ződnek. A kereskedelmi miniszter egy napot 
tölt Szegeden, itt érintkezést keres a kereske-
delmi érdekeltségekkel és meghallgatja azok 
kívánságait és panaszait. 

Szavatolt elsőrendű minőségit 

h ó c i p ő k , hócsizmáU, sávcipők 
őszi és iéii divaicipőkf s p o r t é s 

vadáSZCipŐk, erős gyermekcipők 
nagy válasxíétcban, olcsó, sxabott dron 

Belvárosi Moi l Szombat, vasárnap 

Halló Budapest 
A legújabb és legértékesebb matryar film. 5, 7, 9 

Széchenyi Moxl Szombaton 6a vasárnap 

Vihar a sárga 
tengeren 

A. Metró-gyár világsikerű filmje. Fősz. WALLflCE 
BEERY, JEAN H B M O W és CLARK OAB1E 

5, 7, 9 

SZEQBD, 
Kelemen 
ucce 12 Hű-Hű cipőávuházban 

A Valéria-tér rendezése 
Pénteken értekezletet tartottak a városházán — Sürgősen kidolgoz-

tatják a piacrendezés részletes terveit 

(A Délmagyarország munkatársától ) Dr- Tóth 
Béla polgármesterbelyettes elnökletével pénteken 
délben ült össze az a vegyesbizottság, amely a 
Valéria-téri piac rendezésének kérdésével fog-
lalkozott- A megbeszélésen resztvettek a keres-
kedelmi és iparkamara, a piacon áruló husipa-
rosok. a paprijcatermelők és paprikakereskedők, 
a piaci árusok, a városi előljárósági ügyosztály 
és a mérnöki hivatal képviselői- A terveket, ame-
lyekről a Délmagyar ország pénteki számában 
részletesein beszámoltunk, dr- Katona István ta-
nácsnok- az előljárósági ügyosztály vezetője is-
mertette- Elmondotta, hogy a kamara által ki-
dolgozott és bemutatott tervet a mérnöki hiva-
tal összhangba hozta a Valéria-tér rendezésére 
kidolgozott tervvel és az így készített terv le-
hetőséget nyiij t a húspiac> valamint a paprika-
piac kielégítő elhelyezésére-

A terveik ismertetése után több felszólalás 
hangzott el- Vértes Miksa kamarai elnök azt 
hangoztatta, hogy 

Szeged kereskedelmének, iparának 
egyaránt fontos érdeke fűződik a 
Valéria-téri piac mielőbbi rendezésé-

hez-

Varga, István a husiparosok nevében I.szélt 
A husiparosok azt kívánják, hogy a téren épí-
tendő árusítóbódék területe legalább hat négy 

i zetméter Lezven. mert kisebb helyen retn rendez-

kedhetnének be-
_A paprikakereskedök nievéban Reitzer Miklós 

kijelentette, hogy az őrölt paprika árusításához 
legalább háromszáz négyzetméternyi föáött te-
rületre van szükség, az áru&itóbódékat tehát 
ugy kell felállítani, hogy azok háromszáz méte-
res területet kerítsenek be- Igen fontos az is. 
hogy a csarnoknak világítása legyen, mert kü-
lönben nem vizsgálhatják meg kellőképen a 
paprikamintákat-

Dr- Pálfy-Buáirtszky Endre főmérnök azt 
ajánlotta, hogy az árusitóbódékkal 25x25 méte-
res térrészt építsenek körül- így egy 308 négy-
zetméteres területet nyernének, amely fölé üveg-
tetőt építtethetne a város- Az üvegtető a csar-
nok számára teljes nappali világítást biztositana-

A bizottság megállapodott abban, hogy 

a felállitanáó ötven árusitóbóáét tel-
jesen összefüggő építményben kell el-

helyezni, 

ez az épitmény a térnek a Tisza Lajos-körut 
felé eső részét foglalná le-

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos» a 
mérnöki hivatal vezetője azt ajánlotta, hogy a 
csarnokot központi hűtőberendezéssel lássa el a 
város- Ez ugyan megdrágítaná az épifke'zést- de 
a bódék használatáért magasabb bért szedhetnie 
nek a húsiparotoktól, akik a magasabb bért szí-
vesen megfizetnék- his«en megszabadulnának a 


