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KNYHIPEZZIN! 
Olcsó lilnieV, alkalmi I ICRUIIMM Kelemen-
fényképezőgépek L I L U m H i i n Ucca 12. 

Háromemeleies bérházai épii 
Szegeden a Tébe 

Az u] evangélikus femplom részére a .©kiskaszinó" íelke helyeil a 
Dugonics-lér északi részéi adja óí a város 

alacsonyan keringett Gmünd vasútállomás fe-
lett, miközben a gép utasai közül az egyik 
messze kihajolt a gépéből cs egv fényképező, 
vagy mozgógépfel vevő készülékkel felvétele-
ket készilctt. \ határsertés több száz izgatott 
szemlélő szemeláttára történt, szándékosan 
történt és katonai célokat szolgált. 

A nemei Követ tiltakozása 
Krolíánál 

Prága, május 27. Eiscnlohr, prágai 
német követ, beavatott helyről száj-mazó ér-
tesülés pzerinf, ma ujabb látogatást tett, 
Krofta külügyminiszternél a határhicidci'sck 
ügyében. 

Henlein tervel 

Beavatott francia körökben ujabb értesülé-
sek keringenek H e n l e i n terveiről. Henlein 
ezek szerint azért követel teljes önkormány-
zatot a szudétanémet tartomány számára, mert 
ezt a tartományt „nemzeti szocialista ország-
résszé" akarja átalakítani, ugyanugy, mint 
ahogyan a dnnzigl szabadállam is német nem-
zeti szocialista terület, anélkül, liogy jogilag 
a német birodalomhoz tartozna. 

]Tealein minden követelését a demokráciára 
való hivatkozással indokolja cs azt hangoztat-
ja. hogy a demokrácia alapján álló prágai kor-
mány nem tagadhatja meg olyan követelések 
teljesítését, amelyek mögött a szudétanémet 
lakosság nagy többsége áll. llcnlein öt minisz-
teri tárcát ís követel a szudétanémet párt szá-
mára. tekintettel arra, hogy a szudét a németek 
a köztársaság lakosságának majdnem negyed-
részét alkotják. 

Sgaiívol nemzeti repülő-
támadás egy francia 

város ellen 
Pórig, máju 6 27. A francia külügyminisz-

tériumhoz még nem érkezett, bc a megyefő-
nököknek a jelentőse Cerberc határmenti fran-
cia város ]égi.bonibázásáról. A repülőgépek, 
•amelyek éjszaka támadtak a város eVe", va-

lószínűleg a spanyol nemzeti táborhoz tartoz-
nak. 

Paris, május 27. Daladier miniszterelnök 
elrendelte, hogy védjék meg a határvárnst a 
légi bombázásoktól. A Földközi-tengeri fran-
cia hajóraj egyes egysége't a ccrber«i partok 
vidékére küldik. 

PÁRISI NDGY ÁRUHOZ RT. 
s z e a c o , CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 

Nyári cikkek 
Fali virágkosár —.12 
„Mclro" mézes piros légyfogó 12 drb —.2-1 
„Óriás" mézes légyfogó 4 drb —24 
..Párisi" mézes légyfogó r drb —.24 
Festett rózsafakaró 2 tnélcres —.24 
Gyermek pamut sokni fehér, vagy 

színes (számonkint 4 fillér emel-
kedéssel l-es # —.36 

Gyermek macrn sokni fehér, vagy szí-
nes (számonkint 5 fillér emelke-
déssel) l-es —.46 

Fehér vászon csónakázó sapka zöld 
ellenzővel —.46 

Férfi szalma kalap sárgás szinben —.58 
Légyfogó üveg l-es —78 
Függő virágkosár —78 
I.égyfogó üveg 2-cs —88 
Gverntek pullóver trikó 4—10 számig — .88 
Férfi szalmakalap sárgás szinben —88 
Kerti gólva —08 
Kerti törpe —08 
Piaci spárga táska —-08 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi cvangépkus egyház már régóta foglal-
kozik egy uj templom felépítésének gondo-
l táva l . A régi templom ugyanjs. aimely a 
T'sza Lajos-köruton áll és valóságos épife-
szefi műremek, tulkicei, nagyobb ünnepek 
alkalmával nem férnek el bcnn0 az evangé-
likus hívek. Az egyház lélekgzáma a háború 
óta tetomesen megnövekedett. Az egyház 
vezetősége a mult, év végén beadványt inté-
zett a városhoz é-s bejelentette, hogy rövjd 
időn belül s.",éretne felépifen' uj templomát. 
A templomcpjtéshcz szükséges összeg jelentős 
része már együtt van, kisebb-nagyobb ado-
mányokból cö társadalmi gyűjtés utján gyűlt 
összo. Annyi pénze azonban nincs az egyház-
nak, hogy a templomhoz telket is vásároljon, 
ezért azt kéri, hogy a város engedje át a 
templomépítés céljaira az ugynevczett kiska-
szinó telkét, amely a Tisza Lajos-körut, és a 
Maros-ucca sarkán áll ürese0 már hosszú 
cszfcndők óta. 

A kérőiemmel annakidején a kisgyűlés fog-
lalkozott, és határozatában kimondott-3, hogv 
a szegedi evangélikus egyház kéj-elmét telje-
síti , a ki „kaszinó telkét ingyen átengedi 

templomépítés céljaira, dc kötelezi az egyhá-
zai, hogy a templomot, a tervek előzetes be-
mutatása és jóváhagyás után öt éven belül 
építtesse fel, különben a telekre vajé jogát 
elveszti. 

Az evangélikus egyház azófa nagy erővel. 
folytatja a gyűjtést, hogy épitési kötetó-
zettségét minél előbb teljesíthesse. Értesü-
lésünk szerint a szükséges összeg már csak-

Lengyel képviselő-
csoportok nagysikerű 

látogatása Makón 
(A Délmagyarország makói tudósítójától) 

Szerdán Románia felől 20 tagu lengyel kép-
viselő- és szenátorc6°port érkezett Magyar-
országra. Első állomása az agrártanuRnányi 
szempontból utazó lengye1 társaságnak Afc-
zöhegyes volt, szerdán cgéez napon Mezőhe-
gyes vendége.' voltak. A ménesiért ok jószág-
igazgatójának kalauzolása mellett, megte-
kintették az állami birtok jószágállomá-
nyát és ménesét. 

Csütörtökön reggel fél 10 órakor Makóra 
érkezett a lengyel ceopoj-t, amelyet a feldí-
szített állomáson ünnepélyesen fogadott 
nagy közönség élén Nikelszky Jenő polgár-
mester. A leventezenekar a lengyel himnuszt 
játszotta, Nikelszky polgármester francia 
nyelven mondott üdvözlő beszédet, amire a 

'engycl csoport Vezetője magyar nyelvű üd-
vözlést olvasott fel. köszönetet mondva a 

6zivélyes fogadtatásért. 
Az 'állomásról a vendégek a Gazdasági 

Egyesület székhazába hajtattak . A magyar 
külügyminisztérium részéről kirendelt Rud-
nuy miniszteri titkár kalauzolása mcHett 

utazó lengyelekhez a vendéglátó város és a 

makói gazdatársadalom részéről a makói lá-
togatás tartamára csatlakozott Nikehzky 
polgármester mellett Görgey István ország-
gyűlési képviselő, S. fíéipnt György f e l h á z i 
{.ág. Nagy Ernő gazdasági tanácsos, Draskó-
czy őr°a£y, Szilágyi István főjegyző, Molnár 
Mihály gazdasági tanácsos. Kerekes Vilmos 
tanácsjegyző. Diós Ferenc, Erdei Ferenc 

hagvTnaogyesülefi és szövetkezet' elnökök 
és Pállapi György tan'tórcndi lekégz, aki a 
>cngycl tolmács tiszté) látta el. 

A Gazdasági Egyesületből a méntelep 
mcgtek'ntésére, majd a Vertán-tole.oi mun-
kásházak közé, Mtaen a belvárosi katolikus 
templomba, végül a Hagymaházbz mentek a 

"em teljes egészében együtt van és így rövi-
desen megkezdhetnék az építési munkálato-
kat. 

A kiskasz'nó telkére moet aztán uj igénylő 
jele"fetzett, még pedjg a Hegedűs Lójánt 
"y pénzügyminiszter elnökletével működő 
'1ÉBE, amely erre a telekre mintegy félmil-
lió pengős költséggel nagy, háromemeletes 
bérpalotát kiván rövid idön belül építtetni. 
A TÉBE a városhoz intézett beadványában a 
telek átengedését, kérte és mérsékelt 
árat is ajánlott fel érte. 

A városházán tetszett cz az ajánlat, meg-
kezdődtek a tárgyalások az e'vileg birtokon 
belül lévő evangélikus egyházzal, hogy haj-
landó le"ne-c lemondani a kiskagzitió telké-
ről. 

A tárgyalások máris eredménnyel végződ-
tek, az evangélikus egyház kószségpsen előmoz-
dítja a TÉBE álfal tervezett építkezést, is 
inkább, mert 3 veírog a kiskaszjuó telkééit 
cserébe egy másik, templom céljaira talán 
mcy alkalmasabb telket ajánlott fel. Fel-
ajánlotta a Dugoiiics-tcrnck azt, a részét, 

amely a Kálvárta-ucca, a Dánj-ucca és a 
Tisza Lajos-körut fojkolajtáná] fekszik és 
amelynél itdeáb'sabb helyet egv művészi ki-
viteli, kisebb templom számára keresve 

sem igen lehetne találni. Az evangélikus 
egyház l>ejelontefte a város hatóságának, 
hogv n cseréhez hozzájárul és igy n'nrs peiii-
tni akadáiva an°ak. hogy a kiskaszi'ió t e l k é n 
a TÉRE felépifse bérpalotáját... 

A kérdés a keddre összehívott" kisgyűlés 
napirendjére kerül. 

lengyel vendégek, akik mindenütt 3 legna-
gyobb érdeklődéssel fogadták a látnivalókat,. 
Már a délelőtt' látogatások sorén kialakult 
meleg barátság a lengyel és magyar részt-
vevők között fokozódott a Marosparti ven-
déglőben lefolyt ebéden. Az ebéd s°fán Ni. 
ke'szky polgármester francia nyelven mon-
dott, pohárköszöntőt. Utalt, arra, hogy an-
nakidején « magyarok jártak ki Lengyelor-
szágba a baráti nemzethez biztató, vigaszta-
lást vinni, most ugv foj-dult a sors. hogy a 
felszabadult lengyel nemzettől váj-unk biz-
tatást. Görgey István lengyel, majd magyar 
nyelven olvasott fel pohárköszöntőt. Ebéd 

után Nagy Ernő gazdasági tanácsos birtokára 
vonult, ki a társaság, ahol a magyar kisgazda 
fanya-gazdaságát tanulmányozták s ahol a 
látottak és tapasztaltak után a meleg é s szí-
ves vendégbarátság sok őszinte kinilvánitás®. 
a le"gyeí-magyar barátság kimélv'téscnek 
ígérete csendült ki a nyilatkozatokból. 

Este 6 órakor szives bucsu után Szegedrö 
utaztak a lengyel vendégek. ahonnan az éj-
szakai vonat vitte őket tovább Budapest, '1-
lotv'o a Bal? fon mellé. 

Ax l«*ö 
A Mrfrorolngial Intézet jelenti este tai 

órakor. I d ő j ó s l ó t : Élénkebb déli szél 
változó felhőzet, a meleg fokozódik. 

Ke r ékp á r t 
Rádiót 

Csillárt 
írógépet 

és as összes a lkatrészeket 

vásárol junk. Ka laman ucca 11. 

Kadvezö részletfizetés. 


