
Szombat, 1938. szeptember 5. D Í C M Á G Y A R O R S Z Á G 

Pénteken délben Szegedre érkeztek 
az országos sporlrepülőverseny pilótái 
Néhány perces tartózkodás uíán üzemanyagot vettek fel 

és továbbrepültek 

(A Delmagyarország munkatársától.) Pén-
teken reggel huszonnégy sportrepülőgép in-
dult el a budaörsi repülőtérről, hogy reszlve-
gyen a Budapest—Siófok közölt megrendezett 
országos megbízhatósági versenyen. Az indu-
lásnál megjelent P e t n e h á z y államtitkár, 
viléz F e k e t e b a l m y tábornok, vitéz Háry 
László légügyi igazgató és még sokan mások. 
Az ut első szakasza Kalocsán át Pécsre veze-

tett, onnan Kecskemétet érintve Szegedre 
repültek. Kecskeméten nem szálltak le a ver-
senyzők, csak úgynevezett jelentkezési palac-
kot doblak le-

Szegeden 

Tlagy érdeklődéssel várták a versenyzőket. 
Az első gép 12 óra után érkezett Szeged fölé 
és néhány tiszteletkor után simán leszállott 
a repülőtérre. Utána egymásután érkeztek a 
többiek is és egy órára valamennyi gép befu-
tott a szegedi repülőtérre, ahol ellenőrző bi-

zottság válla a pilótákat. Szegeden a gépek 
érkezését kontrollálták, majd üzemanyagot 
vehettek fel. Hivatalos fogadtatás nem voll, 
a gépek rövid néhány perces időzés után is-
mét levegőbe emelkedtek sé folytatták utjukat 
Tapolcza felé, ahol szintén ellenőrző állomás 
volt. 

A verseny Szegedig a legteljesebb rendben 
zajlott le. A gépek az előre elkészített pro-
gram szerint érkeztek meg, az előre megál-
lapított rendben. Szegeden nem állapitollak 
meg eredményt, mert a verseny ugy nevezel l 
összetett pontverseny és az egyéni teljesít-

ményeket csak a célba való beérkezés után 
állapítják meg és bírálják felül. 

Érdekes, hogy a szegedi első befutó Pécseit 
még az utolsóelőtti volt, de gépe oly gyorsjá-
ratú, bogy Szegedig behozta a hátrányt és el-
sőnek landolt a szegedi gyepen- Egy óra után 
eltűnt az ulolsó gép is a felhők között. 

Férfi kalapok 
Fér i i d i r a f o l kkek . 
N ő i kalapok 
N 6 i d i v a t o i k k o k 

n a g y v A l o a z t é k b a n : 

Knittelnél 
Kárász ucca A nemzeti takarékosság és az Unió tagja 

Rassay a jövő szombaton 
mondja el beszámolóbeszédét 

8-án Felsötanyán, Sxaíymaxon és Rösxlcén, — 
11-én Városíanyán, Csórván és F e k e / e s s é l e n besxél 

(A Delmagyarország munkatársától.) Az 
•egész magyar politikai élet nagy érdeklődés-
sel várja a polgári ellenzék vezérének, R a s-
sav Károlynak szegedi beszámolóbeszcdét, 

amely fonlos eseménye lesz a niagyar belpoli-
tikának. Rassay Károly hosszabb szünet után 
most nyilatkozik meg először és beszámoló-
beszédében foglalkozni fog a politika legna-
gyobb és legidőszerűbb problémáival. 

A polgári ellenzék vezére szeptember 8-án 
érkezik Szegedre. Elsősorban a tanyai köz-
pontokat látogatja meg és a tanyai választók 

előtt tart beszámolót, még pedig 
8-án Felsőtanyán, Szatymazon, Szenlmí-

hálytelken és Röszkcn, 
11-én pedig Várostanyán, Csórván cs Fc-

kcteszclcn. 
A városban 10-én mondja cl nagy érdeklő-

déssel várt beszámolóját Rasay Károly, az 
ipartestületi vendéglőben rendezendő pártva-
csorán. 

Rassay Károlyt szegedi útjára elkíséri a 
szabadságpárt több képviselőtagja, alok 
ugyancsak felszólalnak a pártvacsorán. 

Biztosítva vari Szeged 
idei tüzifaellátása, 

bár a teSjes szállitás még nem kezdődött meg 
(A Delmagyarország munkatársától.) 'Az 

őszi gondok egyik legsulyosabbika minden 
évben a tüzifaellátás és beszerzés gondja. A 
tavalyi faellátási zavarok után az idén meg 
fokozottabban indokolt a közönség egyre nö-
vekvő érdeklődése mert egyrészt aziránt me-
rülhet fel kétség, bogy vájjon az idén nem is-
métlödnek-e meg a tavalyi faellátási zavarok, 
másrészt, hogy a faárak nem emelkednek-e 
feljebb. 

A szegedi fakereskedclcm irányitói a fel-
merülő aggodalmakra mengnyugtaló kijelen-
téseket tettek. A tavalyi állapotokhoz képes! 
inár abban is erezhető, bogy fakinálat van, 
még pedig több oldalról- Az eddigi legnagyobb 
importálónkkal, Romániával ugyan ncm si-
került minden vonalon megállapodni, külö-
nösen ami a vasuli faszálltást illeti, de 

hajón 300—400 vagon fa érke-
zeit Romániából Szegedre 

Az uj rádiók 
megérkeztek! 

Szakszerűen bemutatjuk. 
Részlet 

csere 
eladás! 

J a v í t á s 
laboratóriumi 

rendszerrel! 
l i a r k o v t c s Szilárd 

ohl. aipészmemöh műsza-
ki vállalata, Tisza Latos 

kürut 44. 

cs hir szerint a hajón való szállításnak ez-
után seni lesz akadálya. A legtekintélyesebb 
mennyiségű fát azonban az idén valószínűleg 

Csehsz lovákiábó l 

importáljuk, mivel onnan érkezett a legna-
gyobb kinálat. A nagyobbarányu szállítás 
azonban még nem kezdődött meg. A mult 
évekkel szemben, az idén még egy örvende-
tes jelenségről számolhatunk be és pedig ar-
ról, liogy 

az idén már a niagyar fakinálat 
is elég tekintélyes. 

Mindezekből arra következtetnek illetéke-
sek, hogy 

Szeged faellálása biztosítva van. 

noha ebben a pillanatban a na-
gyobbarányu szállítás meg nem 

kezdődött meg. 

Hir szerint csak 8—10 nap múlva lesz ak-
tuális. 

Ami a faárakat illeti, azoknak — bizonyos 
vonatkozásban — kedvező alakulása várhaló. 
Emelkedés a hasábfa árakban lesz, méler-
mázsánkint 30 fillér. Az apritott fa ára 
azonban a tavalyi maximum alatt marad. 

Szlranyavszky Sándor 
beszéde Szent Istvánról 
és a magyarság jövőjéről 

Hegyeshalom, szeptember 2. Pénteken dél-
után tartotta Hegyeshalmon évi közgyűlését 
a Dunáninneni evangelikus egyházkerület. 

K o v á c s Sándor püspök bensőséges imája 
után az egyházkerület elnöke, S z t r a n y a v -
ky Sándor földművelésügyi miniszter mon-
dott beszédet. 

Az elmúlt esztendő — mondotta Szlra-
nyavszky —, amelyről számot vetni jöttünk 
össze ilt csonka hazánk halárközségében, ugy 
világtörténelmi szempontból, mint nemzetünk 

történelmét illetően is fordulatajkban, fel-
jegyzésre méltó eseményekben gazdag eszten-
dő volt. Az első magyar király halhatatlan 

emlékének szentelte a nemzet egyetemes 
akarata az 1938. évet, amelynek során ünne-
pélyes formák és külsőségek közölt, áhítatos 
ünnepi lélekkel hódolt az egyház az általa 
szentté avatott nagy magyar király, Szent 
István történelmi alakja elölt. 

— Ilt áll ma is, ezer cv után a megtépett 
nemzet, nemcsak az önmaga bitéhen és kül-
detésének tudatában megerősödve, hanem 
ugy, hogy a világ nagy nemzetei is hovato-

4 kormányzó ur ofőinéllósáciaik 
németországi vendégségéről és ünneplésükről 

készült film a Belvárosi cs Korzó Mozikban 

BELVÁROSI MOZI Szombattól hétfőig 

R O S A L I N E 
A Metró fi lmgyár reprezentatív filmje. Fő-

szereplők: NELSON EDDY , az Orgonavirág-

sás csodás hangú cnckcsc és HAJMAS-

SY ILONA. B, 7> * 

KORZÓ MOZI Szombattól hétfőig 

Szezonnyitóul! TIRANA DERBIM 

a 100 férfi t kislány feleithetetelen főszerep-

lőjének uj fihnje 

Szivek csalogánya 
Csupa szív, melódia, mosoly film DEANA 

DURBIN és HERBERT MÁRSCI IAL 5,7,« 


