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Vasúti összeköttetés Szeged—Kolozsvár
közölt. A szegedi kereskedelmi ós iparkamara
felterjesztéssel fordult Varga József kereskedelem- ós közlekedésügyi miniszterhez s felterjesztésében a Szeged—Nagyvárad—Kolozsvár között közvetlen gyorsvonati összeköttetés
létesítését kérte. A miniszterhez intézett beadványában rámutatott a kamara arra a körülményre, hogy ez az összeköttetés már a világháború előtti időben a Fiume—Kolozsvár közötti viszonylatban fennállóit és életképesnek
bizonyult. A gazdasági hintcrlandjátó] megfosztott Szegedre nézve igen nagy jelentősége
volna, ba ez az összeköttetés legalább a Szeged és Erdély közötti viszonylatban liclyrcállana.
— Megsemmisítették egy uyilasképviselö mandátumát. Budapestről jelentik: A beresi egyéni választókerületben nyilas programmal megválasztott
Nyireő Andor képviselő mandátuma ellen beadott
panaszt tárgyalta hétfőn a közigazgatási bíróság.
'A képviselő mandátumát az itélőtanács megsemmisítette. Az indokolás megállapítja, hogy a szavazófülkék szabály talanok voltak a választókerület néhány körzeteben, ezért érvényteleníteni keltett a választást. A döntésről értesítették a belügyminisztériumot. Még nem történt intézkedés az
uj választásról.
— Jakabffy Lajos ny. műszaki tanácsos halála. Szeged uritársaságának ismert és általánosan beesült egyénisége távozott cl ismét az
élők sorából: nemes J a k a b f f y Lajos, Szeged város nyugalmazott műszaki tanácsosa vasárnap délután :$ órakor bosszú betegség ulán
életének 71-ik évében elhunyt. A megboldogult 35 éven át állóit a város szolgálatában.
Kiváló szaktudásának nagy része volt abban,
hogv Szeged olyan gyorsan haladt a városias
fejlődés utján. Küjönöen a külterületen végzett munkássága jelentőségteljes. Jakabffy Latos volt az, aki Szeged hatalmas külterületét
feltérképezte. Szeged külterületéről készüli valamennyi térkép az ő munkájának eredménye.
A megboldogult műszaki tanácsos földi maradványait ma, kedden délután 3 órakor a belvátosi temető kupolacsarnokából helyezik őrök
nyugalomra a katolikus egyház
szertartása
szerint. Az engesztelő szcntmiseáldozatot 9-én,
szerdán reggel 8 órakor mutatják be lclkiüdvéért a rókusi templomban. Az elhunytat feleségén és gyermekein, vitéz Jakabffy Dezső
sz in igazgat ón, valamint hódosi Bende Lúszlóné Jakabffy Rózsán kivül menye, veje cs unokái, valamint a kiterjedt rokonság gyászolja.
— Áthelyezések. Erdély visszatérésével kapcsolatban a szegedi rendőrségen több személyi
változás történt. Így az első napokban Erdélybe
távozott Borbola Jenő
dr.
rcndőrfőtanácsos.
Deák Viktor és Sipos Tibor rcndőrtanácsos,
valamint Ujvárossy Miklós dr. rendőrkapitány. A
rendőrség vidéki főkapitánya szombaton Nagyváradra vezényelte Magyar Károly rcndőrfclijgyclőt. most, hetfon pedig ugyancsak Nagyváradra
kapott beosztást Varga László deteljliv,. a közlekedési csoport vezetője és Boros János detektív,
uki a politikai osztálynál tcljcsitelt szolgálatot
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Megismétlik a Huszárparádé című operettet az
>Erdélyért«-okció javára. Az alsóvárosi katolikus
legényegylet a közönség kérésére megismétli
a
Iluszárpanulét cimü operettet október 13-cii este
8 órai kezdettel az »Krdélyért«-akció javára a Városi Színházban. A zenekart a szerző. Bakos Géza
rlr. vezényli. Jegyek elővételben kaphatók a szinháa nappali pénztáránál. A nagy
érdeklődésre
való tekintettel, jegyek már csak korlátolt számban kaphatók.
A jogászok táncestje. A szegedi jogászok táncestjének rendező bizottsága felhívja az érdeKlődők
szíves figyelmét, hogy a 12-én, szombaton a Hungária-szállóban rendezendő táncest meghívóit kipostázta, a meghívók további igénylése minden
délután 5—6 óra közölt az - Einericaiuu hivatalos
helyiségében (Dugonics-tér 12.) cs a DEFHr) hivatalos helyiségében minden délelőtt 10—11 óráig
Boldogasszony-sugárul 2. szám alatl eszközölhető.

A
i H o A Meteorológiai Intézet jelenti este
r\7. 1 U U ( 0 órakor, j d ő j ó s 1 a t : Mérsékelt
délnyugati, később élénkebb nyugati szél. Több helyen, kivált nyugaton és északon eső. A höínci séklet alig változik.

Korlátozzák a Szeged—Szolnok közötti hajóforgalmat. A MFTR közli, hogy a Szolnok—Szeged
közötti tiszai szeniélyliajójáratot október 15-éveJ
heti három járatra korlátozza olyképpen, hogy a
hajók Csongrádról Szegedre hétfőn, szerdán, szombaton, Csongrádról Szolnokra kedden, csülörtökőn
és vasárnap közlekednek.
— Az uj plakát . . . Uj plakát jelenik ívcg
ma a szegedi utcákon: a folytonfolyvást egyesülő nyilaskeresztes párt legújabb plakátja.
Nincs rajta semmi, ami azt tenné lehetetlenné,
hogy megjelenjék az utcán: a törvényes előírásnak mindenben megfelel. Egy nyilas fekete
árnyalak van rajta. Vörös lángnyelvek izzanak a fehér papíron a fekete árnykép körül s
fölöttük »magyár« megjelöléssel illeti a mozgalom mibenlétét a felirat. Itt álljunk meg
egy pillanatra. A fekete, fehér szín és a piros
szín együtt egy hatalmas birodalom tiszteletreméltó nemzeti színe, de nem a magyaroké.
Azon a plakáton, amely magyar szóval és magyar jelleggel kívánja a mozgalmat és pártot
magyarrá tenni: nincs magyar szín; a magyar
szavak jelentését nem húzza alá a magyar
nemzeti szinck hármas szentszövetségc . , ,
— Emberemlékezet óta nem volt ilyen rossz
szöllőtermés. Kecskemétről jelentik: Jlcmcla Ernő
kecskeméti szöllészctl és borászati felügyelő nyilatkozatot adott az idei várható szöllőlermésről.
jlcmcla Ernő kijelentette, hogy emberemlékezet
óta nem volt ilyen rossz szüret. Az idei szöllőtermés nem eléigiti ki a belső szükségletet. Amíg az
elmúlt évben a bortermés 4.5 millió volt, addig az
idei csupán 2 millió hektóra tehető majd. Tekintve, hogy erre a mennyiségre a belföldi fogyasztás
nál is szükség van, ezért szöllöcxporlra az idén
egyáltalán nem számitbalunk.
— A Dolgozó Leányok Erdélyért. Nagyszerűen
sikerült előadást rendezett a Dolgozó Leányok
Szövetsége vasárnap délután a Katolikus Házban. Az előadásra szép közönség gyűlt össze ós
lelkesen ünnepelte a szereplőket és az előadókat. Az ünnepi beszédet Kerkai József dr. kegyesrendi tanár mondotta, aki lelkesítő szavakkal beszélt Erdélyről cs a dolgozó leányok elhivatottságáról. A Dolgozó Leányok Szövetségének központja nevében MokraCsek Ilona beszélt. és hangoztatta, hogy a dolgozó lányok
nem tudnak mást adni Erdélyért csak a munkájukat és lelkesedésüket., amellyel megrendezték ezt az ünnepséget. Nagy sikerrel adták
elő ezután Kalánka Zoltán dr. megható erdélyi színjátékát, amelyben a román megszállás
utolsó napjait és a felszabadulás boldogságát
festette ie a szerző. Szavalatok, népdalok és
magyar táncok szerepeltek' még a sikeres ,mflkedvclődélután műsorán. A népdalokat Kovács
Mária énekelte a tőle megszokott cnektudással, tehetséggel. A műsoros délután jövedelmét
az .Erdélyért" akcióra fordítják.
— A Czája-cirknsz meghosszabbította szegedi
szereplését. Ugy tervezték, hogy a Czája-cirk'usz
n a, kedden.este tartja utolsó előadását a Valériatéri hatalmas sátorarénában. A nagy érdeklődésre
való tekintettel azonban egy nappal meghosszabbította vendégjátékát, tehát nem ma. hanem szerdán este lesz a bucsuclőadás.
— Négyhónapi fogházat kapott a tolvaj vándor,
órás. Hadobás Mihály 47 éves szegedi lakos több
évet töltött orosz hadifogságban, ahol kitanulta
az. órásmesterséget. A hadifogságból való hazajövetele után Szegeden folytatta az órásmesterségot.
trajd üzletét néhány évvel ezelőtt bezárta és vándorórásként járta az országot. Időközben kiseblv
nagyobb bűncselekményeket követelt cl, amiért
többször került a törvényszék elé. A bűncselekményeket ugy követte cl, IiOigy az órákat, amelyeket javításra átvett, nem adta vissza, hanem eladta és az értük kapott pénzt elmulatta. A vándorórás ezenkivül lopástól sem riadt vissza. Hadobás csalási és lopási ügyeit hétfőn tárgyalta a
törvényszéken Molnár István dr. törvényszéki biró. A vádlottat
tárgyalásra fegyőr vezette elő,
Hadobás először tagadta a terhére rótt bűncselekményeket. később megtört és beismerte a bűncselekményeket. A törvényszék a bizonyítás lefolytatása után Hadobást négvhónapi fogházbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.

Négy éve halt meg Gömbös Gyula. Halálának napja összeesik az aradi vértanuk napjával mintegy szimbólumául annak, hogy egy
férfi, aki hazáját, nemzetét szereli: mindenét
képes érte áldozni. Gömbös Gyula féltője volt
a magyar fajtának: magyar életet akart ezen
a földön, a szabad magyarság szabad életét,
Feláldozta ezért a bitéért, ezért a törekvésén
ért az erejét, sorompóba állította minden képességét, mert boldogulva akarta látni a magyarok országát. Innen, Szegedről indult el
koritrányzójával együtt a Magyarországot újjáteremtő uton, hogy az egyesült magyar erők!
élén segítsen megteremteni a nagyobb, a boldogabb Magyarországot, a szebb, a dúsabb
magyar jövendőt. Halálának 4. évfordulóját
kegyeletes ünnepséggel ülte meg az orszáj
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— Piroska csongrádi polgármester fegyelmi
ügye. A belügyminiszter Piroska János dr. felfüggesztett csongrádi polgármester fegyelmi ügyének kivizsgálásával Kovács Ágoston, a Csanádi járási főszolgabírót bízta meg. Kovács Ágoston főszolgabíró a vizsgálatot hétfőn befejezte. A fegyelmi ügy érdemi tárgyalására kedden délulátl
kerül sor a Csanád-Arad-Torontál vármegvék
közigazgatási bizottságának fegyelmi választmányában. Az ügy tárgyalása előreláthatólag 3 na"
pot vesz majd igénybe.
— Ipari továbbképző ég mestervizsgára előkészítő tanfolyamok. Azok az önálló iparosok, valamint azok a mestervizsgára készülő segédek, akik!
akár a folyó évben, akár a jövő év első felében
továbbképző mestervizsgára előkészitő szaktanfolyamon kivannak résztvenni, ezen szándékukat lehetőleg nyolc napon belül bejelenthetik az ipari
tanfolyamok helyi vezetőinél, illetőleg az ipartestületeknél.
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Hívásra házhoz megyek.

Felszentelték a legényegyletek
Nagyváradra küldendő zászlaját
(A Délmagyarország
munlcateífsától)
Hétfőn este nyolc órakor tartotta Szeged tíz katolikus legényegylete Veni Saucte-ját, amelynek
kereteben felszentelték a nagyváradi
katolikus
legényegyleteknek küldendő selyemzászlót• Aa
ünnepélyes alkalomra összegyűlt a fogadalmi
templomban Szeged katolikus dolgozó ifjúsága.
A teljesen megtelt székesegyházban megjelent'
a legényegyletek élén a különféle intézmények,
iskolák, cscrkésztestületek és testvcregyesületek küldöttsége. A legényegyletekbe tömörült
ifjúság színes lobogók alatt impozáns tömegben sorakozott fel.
Nyolc órakor lépett a templomba a selyemzászlót hozó küldöttség.
A zászlótartó fiatal
munkásfiú és a szalagtarló léánykoszorú a főoltár előtt állt meg, mögöttük a tíz zászlóanya'
helyezkedett el
nemzetiszínű Csokrokkal. A
Veni sanéle ünnepi akkordjai után megkezdődött a zászlószentelés! szertartás, amelyet díszes papi segédlettel Becker Vendel S. apáf,
főigazgató végzett, A zászlóavató
beszedet
Magli Béla segédlelkész, legénycgylcti elnök*
mondotta.
— Szeged dolgozó ifjúsága jött ma ide —
mondotta a többi között —, az a magyar ifjúság, amely új honalnpításra, ú j országépítésre készül. Ezzel a zászlóval megy Nagyváradra, hogy meglobogtassa ott a magyarok Istenének és a magyarok hitének' szimbólumát. A
Magyarok Nagyasszonyának szent képe van
Van ezen a zászlón, mintegy jelképéül annak,
liogy a magyarság bánatában éppúgy, mint
örömében, Pannónia védanvjúlioz. Szűz Máriához fordul.
Az ünnepi beszed, majd a felszentelés utáii
az ezrekremepő tömeg a Hősök Kapujához, innen az Országzászlóhoz vonult. Tlt Solymár
György országos legényegylet] főtitkár és at
egyletek szónokai mondottak beszédet. Több*
szavalat után a léventezcnckar által előadott
Himnusszal zárult az ünepség.
A felszentelt zászlót néhány nap múlva legénycgylcti küldöttség viszi Nagyváradra,

