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Megkezdődött 
a spanyol polgárháború 

legnagyobb csatája 
Róma, augusztus 19. A tüotnalc d'Ilalia 

spanyolországi tudósítójának jelentése szerint 

az cbrói harctéren a spanyol polgárháború 

legnagyobb arányú csatája indult meg. A csata 

50 kilométeres szakaszon folyik és mindkét 

részről óriási erőket dobnak harcba- Igen nagy 

arányú tüzérségi harc folyik. A köztársaságiak 

erős ellenállást tanúsítanak. Hir szerint a 

köztársasági csapatok parancsot kaptak, hogy 

Nyári cipők 
és egyes párok 
továbbra is olcsón áron 

Ha-Há-nát, Szeged, Kelemen u. 12. 
tapodtat sem hátráljanak", inkább szálig esse-
nek cl a harc téren-

A szegedi dalosok 
Himnusz-ünnepe a Dóm-téren 

(A Dclmagyarorszáy munkatársától.) A világ 

magyarjai pénteken emlékeztek mindenütt, ahol 

magyarok élnek ugyanabban az időben a nemi-

zeti imádság, a Himnusz költője, Kölcsry Ferenc 

halálának százéves fordulójára. Este negyed 9-kor, 

amikor a magyar rádióban felhangzottak a Him-

nusz fenséges akkordjai, az ország valamennyi da-

losának ajkáról egyszerre szállt az Ég felé a ma-

gyarok fohásza. A világ magyarjainak Himnusz-

ünnepségébe belekapcsolódtak a szegedi dalosok is. 

Az egyesített szegedi dalárdák este nyolc órakor 

lampionos menetben vonultak a Dóin-térre, ahol 

ekkorra már nagyobb csoport gyülekezett össze. 

A Nemzeti Emlckcsarnokban, a többi nagyok kö-

zött fog helyet kapni Kölcsey Ferenc szoborpla-

kettje is, amely ezideig még nem készült el. 

Szent-Györgyi professzor kémiai intézetének falán, 

Bethlen Gábor mellszobra és báró Korányi Fri-

gyes plakettje között lévő üres helyen, amelyet 

eredetileg is Kölcsey Ferenc szobrának szántak, 

helyezték cl a Himnusz költőjének képét, egy 

üveglappal fedett, bekeretezett reprodukciót. Két 

reflektorból vakitó fényár ömlött a falon függő 

képre, amelyét mély áhítattal vett körül a kö-

zönség. Az embergyürü közepén állt dr. Buócz 

Béla fökapitányhelyettes és dr. Csonka Miklós ta-

nácsnok, aki a város hatóságát képviselte. 

Rövid ünnepség kczdöidött ezután. Dr. Hajnal 
tstván elszavalta a Himnuszt, dr. Némedy Gyula 

Juhász Gyulának »A Himnusz* cimü költeményét 

mondta el, majd cmlékbeszédet mondott Pongrácz 
Albert, a szegedi daloskerület elnöke. Vázolta a 

magyar sors 115 évének búval, könnyel teli kor-

szakát és hangoztatta, ugy csengnek a Hünnusz 

115 évvel ezelőtt megirt sorai, mintha most adott 

BELVÁROSI MOZI Ma utoljára: 
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Soinlay, Jávor, Uray, Lázár Mária, Csortos. 

Ezt megelőzi; Mr. DEEDS 
Szatirikus vígjáték, főszerepben Cary Cooper. 

fél 3. fél 6, fél 0 

KORZÓ MOZI Ma utoljára: 

A kölcsönkért kastély 
Nagysikerű magyar vígjáték 'Iőlnay, Turay, 
Ráda.V, Vuszary, stb. Ezt megelőzi: EMIL 
JANN1NGS nagy filmje fel 3, 5, '48, M10 

Naplemente előtt 
BELVÁROSI MOZI Vasárnap—keddig 

Halál expess 
Izgalmas bűnügyi történet. Ezt megelőzi: 

Tavaszi párád á 
Történet a Monarchia napsütéses idejéből, 
főszercpl. Oaál Franciska, Wolf Albach Betty 
Vasánap fél 3, 5, Vi8 cs 1410, köznap fél 5, 7 

cs egyneged 10 órakor 

KORZÓ MOZI Vasárnaptól keddig 

A METRÓ filmgyár újdonsága 

N A G Y V A D O S 
A legkitűnőbb amerikai ^filmcsemege. Fősze-
replők Spencr Traey, Willam Rorvel 3,5,7-9 

volna hangot a költő a nemzet vágyainak, szen-
vedéseinek. 

Ezután a város színeivel körülfont babérkoszo-

rút helyezett el a kép alá, amelyet Erkel Ferenc-

nek, a Himnusz megzenésitöjénck szoborplakett-

jcre fognak tenni. 

A megkoszorúzás pillanatában megkondult a 

fogadalmi templom harangja. Antos Kálmán szé-

kesegyházi zeneigazgató karja fellendült és a ha-

talmas férfikar ajkán felzenystt az ének, a Him1-

nusz, Kölcsey Ferenc szivbeinarkoló magyar imád-

sága... 

1200 lagu énekkar 
énekelle Budapesíen 

a Himnusz! 
Budapest, augusztus 19. A vármegyei tisztvise-

lők irodalmi és művészi Gyöngyösi István-Társa-

sága pénteken este fél 8 órai kezdettel monstre-

ünnepség keretében rendezte meg a Himnusz-

ünnepréget. Az egyesitett honvédzenekar elját-

szotta a Hiszekegyet és megkezdöddött az ünnep-

ség közel háromezerfőnyi résztvevőjének felvonu-

lása. 

Az ünnepély bevezetőjéül Prcszly Elemér titkos 

tanácsos, ny. főispán mondott beszédet, majd a 
Dalos Szövetség 1200 tagu énekkarának ajkain 

csendült fel a Himnusz. Az első szakasz után a 

többi szakaszokat Abonyi Géza, a Nemzeti Szín-

ház tagja szavalta el. Amikor a Himnusz akkordjai 

felcsendültek, lassan megvilágították az ország 

határait és megyéit ábrá'oló élőképet. Ezután dr. 

üorzó Sándor emlékezett meg Kölcsey Ferenc 

munkásságáról. Eyssen Tibor, a Magyar Dalos Szö-

vet; ég ors ágos igazgatója Erkel Ferencről, a Him-

nusz megzenésitöjéröl beszélt, majd átadta Streigcl 

Andornak, Szatmár vármegye alispánjának azt a 

márvány urnát, amelyben a megyék földjenek 

porszemei vannak összegyűjtve cs azt a koszorút, 

amely különböző hatóságok szallagjaival volt dí-

szítve. Az urnát cs a koszorút staféta viszi szep-

tember 8-án Szatmárcsckére, ahol Kölcsey Fcreoc 

hamvai nyugosznak. 

A török csapatok 
bevonulnak 
a drinápolyi 

öbölbe 
Istanbul, augusztus 19. A Szalonikiben kó-

lóit egyezmnéy következtében a drinápolyi 

övezel katonai semlegesítésére vonatkozó ren-

delkezések hatályukat vesztették. A török csa-

patok szombaton ünnepélyesen bevonulnak a 

zászlódiszl öltött drinápolyi öbölbe, ahol ün-

nepséget rendeznek. A bevonulás után dísz-

szemle lesz. 

Sztrájkba léptek 
i tiszai rakodómunkások 

Rendőri felügyelet mellett 
orosházai munkásokkal folyik a rakodás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Ti-

sza szegedi par i ján hetek óla nagyarányú 

munka folyik: a zsákoló munkások százai 

hordják a buzászsákokat a part melleit vesz-

teglő uszályokba, amelyeken a magyar föld 

búzatermését az export lebonyolításával meg-

bízott érdekeltségek kiszáll ít ják a külföldi 

piacokra. Az Erzsébet-rakpart mentén tele van 

a Tisza német, görög, francia hajókkal, sőt 

akadt a sok között olyan uszály is, amelyen a 

dán zászló ékeskedett. A zsúfolásig rakott 

uszályokat fürge vonlatógőzösök viszik to-

vább rendeltetési helyükre. 

Tegnap váratlan zavar támadt a rakodásban 

Az egyik érdekeltségnek, az Orosházi Kisbir-

tokosok Rt. név alatt működő vállalatnak a 

munkásai , mintegy százharmincan béremelést 

kértek cs miután kívánságukat a vállalat ve-

zetősége nem teljesítette, reggel fél nyolc óra-

kor beszüntették a munkát. A vállalat vezető-

sége a sztrájkra azzal válaszolt. hog> telefo-

non rendelt Orosházáról munkásokat, akik két 

teherautón rövidesen megérkeztek Szegedre- A 

sztrájkról értesítették a közigazgatási hatósá-

got és a rendőrséget, amely karhatalmat ren-

delt ki az uszályokhoz, hogy az idegenből ho-

zott munkások rendőri védelem alatt folytat-

hassák a munkát. 

A sztrájkról tudomást szerzett dr. P á l f y 

József polgármester, aki maga vette kezébe az 

egyeztető tárgyalások irányítását. Ezek a tár-

gyalások azonban még pénteken sem vezettek 

M e g n y í l n a k az i s k o l á k 
g o n d o s k o d j é k 

iskola- é s aktatáskákról 1 
A készítőnél vegyen, minőségéért 
telel, csalódás nem éri. Olcsón beszerezheti 
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